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Predlog spremembe 1
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 2
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije, da bi okrepili evropske 
inovacijske cikluse; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;
poziva države članice, naj namenijo 
pozornost izvajanju teh politik na 
nacionalni in regionalni ravni, zlasti 
kadar je pristojnost za različne sklade EU 
v rokah različnih nacionalnih ministrstev 
in organov, da bi tako zagotovili boljše 
dopolnjevanje programov;

Or. en
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Predlog spremembe 3
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; ponovno poudarja, da si 
mora to usklajeno ukrepanje prizadevati 
za večjo vključenost regionalnih in 
lokalnih organov v oblikovanje in 
izvajanje teh politik ter za boljše 
prilagajanje prednostnih nalog posebnim 
potrebam vsake regije; poziva Komisijo, 
naj predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

Or. es

Predlog spremembe 4
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

1. poudarja pomen kohezijske politike za 
razvoj raziskav in inovacij v regijah; 
meni, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Nuno Teixeira
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave
in inovacije, v skladu z načeli in cilji 
strategije Evropa 2020 in vodilno pobudo 
„Unija inovacij“; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje med prihodnjim skupnim 
strateškim okvirom regionalne politike in 
skupno strategijo programov za raziskave 
in inovacije; poziva Komisijo, naj 
predlaga, kako bi to konkretno izvedli;

1. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje in uresničenje sinergij med 
prihodnjim skupnim strateškim okvirom 
regionalne politike in skupno strategijo 
programov za raziskave in inovacije; 
poziva Komisijo, naj predlaga, kako bi to 
konkretno izvedli;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da se je pomen regionalne 
pomoči za inovacije, raziskave in 



PE467.320v01-00 6/37 AM\871588SL.doc

SL

podjetništvo skozi desetletja upravičeno 
povečeval; ugotavlja, da je bilo v 
sedanjem programskem obdobju približno 
25 % vseh sredstev strukturnih skladov 
porabljenih za tako pomoč, in meni, da bi 
bilo glede na cilje strategije EU 2020 ta 
delež treba v vsakem primeru ohraniti, saj 
je močna in finančno dobro podprta 
regionalna politika v vsakem primeru 
temeljni pogoj; nadalje meni, da si je 
treba na vse načine prizadevati za 
učinkovitejše odtekanje sredstev v regije;

Or. de

Predlog spremembe 8
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. v zvezi s tem opozarja na možnosti 
regionalne politike za ustvarjanje sinergij, 
ki zagotavljajo uspeh splošnih 
raziskovalnih politik;

Or. es

Predlog spremembe 9
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je v časih, ko so finančna 
sredstva omejena, ključno, da se sredstva 
namenjajo za pametno izbrane prednostne 
naloge v regijah, tako da se doseže 
kritična masa;
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Or. de

Predlog spremembe 10
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev;

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam vseh ciljev naložili 
obvezno prednostno nalogo glede inovacij, 
kar se mora odražati tudi v dodeljevanju 
sredstev; vendar opozarja, da določanje 
ciljev za večjo porabo sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije ne bo 
prineslo rezultatov, če teh ukrepov ne bo 
spremljal splošni strukturni razvoj v 
družbah;

Or. en

Predlog spremembe 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev;

2. opozarja, da so raziskave in inovacije 
ključni motorji, če naj Evropa odgovori 
na izzive ter ohrani in okrepi svoj 
konkurenčni položaj v okviru 
globalizacije; poziva, da bi glede na 
prihodnjo usmeritev kohezijske politike v 
strategijo EU 2020 regijam naložili 
obvezno prednostno nalogo glede inovacij, 
kar se mora odražati tudi v dodeljevanju 
sredstev; 

Or. ro
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Predlog spremembe 12
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev;

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev;
poudarja, da je glavni izziv za EU ter za 
države članice in regije ustvariti sinergije 
med različnimi instrumenti za 
financiranje raziskav in inovacij tako v 
javnem kot v zasebnem sektorju, da bi 
tako spodbudili inovacije v družbi na 
podlagi partnerstev „javno-zasebno-
ljudje“ (public-private-people) v kontekstu 
doseganja ciljev strategije Evropa 2020;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev;

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev;
meni, da bo na ta način mogoče doseči 
široko podprte cilje Evrope 2020, torej 
cilje pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti na podlagi raziskav in inovacij, ki so 
ključna gonilna sila družbene in 
gospodarske blaginje ter trajnostnega 
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razvoja;

Or. lt

Predlog spremembe 14
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev;

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili med drugim 
obvezno prednostno nalogo glede inovacij, 
kar se mora odražati tudi v dodeljevanju 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev;

2. poziva, da bi glede na prihodnjo 
usmeritev kohezijske politike v strategijo 
EU 2020 regijam naložili obvezno 
prednostno nalogo glede inovacij, kar se 
mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev 
na vseh ravneh;

Or. ro

Predlog spremembe 16
Hermann Winkler
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj alternativno 
predlaga nadaljnje spodbude za uporabo 
sredstev strukturnih skladov na področju 
inovacij;

Or. de

Predlog spremembe 17
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi regije morale delovati kot 
poligon za delo Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo in „živi 
laboratoriji“ ter da bi lokalni in 
regionalni organi morali posledično več 
vlagati v regionalni razvoj in dejavno 
sodelovati pri izvajanju politike na 
področju znanosti, tehnologije in inovacij;

Or. lt

Predlog spremembe 18
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, 
da je treba teritorialno sodelovanje 
izboljšati tako, da se bodo regije med seboj 

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poziva 
regije, naj v okviru strategij po meri 
določijo, kako je morebitne sinergije med 
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dopolnjevale; pomočjo iz strukturnih skladov in 
prihodnjimi programi za raziskave in 
inovacije mogoče praktično uporabiti v 
korist regij;

Or. de

Predlog spremembe 19
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale;

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri, ki 
vključujejo vse zainteresirane strani in 
lahko prispevajo k oblikovanju 
regionalnih centrov odličnosti; poudarja, 
da je treba teritorialno sodelovanje 
izboljšati tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale, pri čemer je cilj krepitev 
mednarodne konkurenčnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 20
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale;

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; zato poziva 
Komisijo, naj spodbuja usklajevanje 
programov in skladov EU za raziskave s 
strukturnimi skladi in Kohezijskim 
skladom; poudarja, da je treba teritorialno 
sodelovanje izboljšati tako, da se bodo 
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regije med seboj dopolnjevale;

Or. es

Predlog spremembe 21
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale;

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri, ki temeljijo 
na regionalnih kompetencah in 
prednostih; poudarja, da je treba 
teritorialno sodelovanje izboljšati tako, da 
se bodo regije med seboj dopolnjevale;

Or. en

Predlog spremembe 22
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale;

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale; zagovarja pristop „od spodaj 
navzgor“ k inovacijam na lokalni ravni; 
poudarja potrebo po razvoju partnerstev 
med lokalnimi in regionalnimi organi ter 
raziskovalnimi središči s ciljem opredeliti 
izvedljive razvojne rešitve; meni, da bi 
lokalne in regionalne organe morali 
spodbujati k inovacijam, zlasti prek 
pobud, kot so „Regije znanja“, „Živi 
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laboratoriji“ in „Pametna mesta“;

Or. ro

Predlog spremembe 23
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale;

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale; meni, da bi raziskave in 
inovacije morale biti bolje povezane, da 
mora EU opraviti s tradicionalnimi 
razdrobljenimi pristopi ter se bolj 
osredotočiti na izzive in želene rezultate, 
tako da naše financiranje raziskav in 
inovacij tesneje povežemo s cilji naših 
politik, ter da je prav tako ključnega 
pomena razvoj vrste poenostavljenih 
instrumentov in pravil, ob tem da po 
potrebi pustimo odprt prostor tudi za 
prilagodljivost;

Or. lt

Predlog spremembe 24
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
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tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale;

tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale; poziva države članice, naj 
podprejo take poteze na strani regij in 
oblikujejo potrebni okvir za realizacijo 
takih strategij;

Or. ro

Predlog spremembe 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale;

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale; v zvezi s tem poziva k boljši 
povezanosti in usklajevanju med 
lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in 
evropskimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 26
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale;

3. poziva regije, naj glede na koncept 
pametne specializacije razvijejo 
inovacijske strategije po meri; poudarja, da 
je treba teritorialno sodelovanje izboljšati 
tako, da se bodo regije med seboj 
dopolnjevale, in v okviru meril okoljske 
trajnostnosti;
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Or. it

Predlog spremembe 27
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obenem priporoča, naj regije odkrito 
analizirajo zlasti svoje prednosti in 
slabosti ter določijo realistične cilje z 
namenom, da po eni strani razvijejo svoje 
sedanje primerjalne prednosti, da bi 
vzpostavile močne, mednarodno 
konkurenčne grozde, po drugi strani pa 
da nadaljujejo z dohitevanjem drugih 
regij, da bi tako okrepile regijsko 
gospodarstvo; 

Or. de

Predlog spremembe 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k močnejši medvladni udeležbi 
pri ukrepih skupnega načrtovanja in v 
okviru programa Interreg III B, ki krepi 
sodelovanje na področju raziskav, razvoja 
in inovacij po vsej Evropi, tudi z 
namenom povečanja udeležbe novih držav 
članic v vseh evropskih raziskovalnih 
programih in njihove boljše vključenosti 
vanje;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 а (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3а. meni, da programi za raziskave in 
inovacije pomembno prispevajo k 
kohezijski politiki, in poudarja, da bi bilo 
treba nadalje razviti priložnosti za 
čezmejno sodelovanje na tem področju; 
poudarja, da ima makroregionalno 
sodelovanje uporabno funkcijo glede 
iskanja skupnih znanstvenih, tehnoloških 
in inovativnih rešitev za skupne 
regionalne težave;

Or. bg

Predlog spremembe 30
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. vseeno poudarja, da bi poleg interesa 
posameznih regij za gospodarsko rast 
morali hkrati videti celotno EU kot 
inovativno območje, kar pomeni, da bi se 
regije morale medsebojno dopolnjevati; 
zato regije poziva, naj tesno sodelujejo pri 
oblikovanju strategij za raziskave in 
inovacije; v zvezi s tem pozdravlja pomoč 
Komisije, ki lahko da regijam dragocene 
napotke in bi hkrati morala zagotoviti 
visoko kakovost strategij, ne da bi to 
postavilo pod vprašaj načelo 
subsidiarnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 31
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da je temeljna pogoj za tako 
celostno strategijo, ki ustvarja sinergije, 
da vključeni organi poznajo vse možnosti 
financiranja; opozarja, da je tudi tako 
ozaveščanje mogoče financirati iz 
strukturnih skladov;

Or. de

Predlog spremembe 32
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje uporabe, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke;

4. želi spomniti, da je treba inovacije 
razumeti široko ter da nastajajo predvsem 
v stiku s prakso in zadevajo izdelke, 
postopke in storitve, pa tudi sisteme in 
organizacijske strukture; zato kot nujno 
dopolnilo tehnološko usmerjeni 
raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev po eni 
strani na razvoj regionalne odličnosti, 
predvsem na univerzah in v raziskovalnih 
središčih, po drugi strani pa na 
spodbujanje aplikacij, torej na 
spodbujanje podjetij – zlasti srednjih 
podjetij – pri razvijanju inovacij na 
področju izdelkov, storitev in postopkov do 
stopnje, ki omogoča uspešno uvedbo na 
trg, ter pri spodbujanju prenosa 
tehnologije in izmenjave znanja in 
izkušenj;

Or. de
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Predlog spremembe 33
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje uporabe, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke;

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s trgom; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev tudi na 
spodbujanje aplikacij, v kontekstu 
ravnotežja s temeljnimi raziskavami, tako 
da bodo podjetja lahko spodbujala in 
privzela inovativne postopke;

Or. es

Predlog spremembe 34
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje uporabe, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke;

4. poudarja, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso, saj približno 
19/20 inovacij izvira iz interakcije 
(inovacije, ki temeljijo na povpraševanju 
in uporabniku, DUI); zato poudarja vse 
večjo potrebo po omrežjih in povezavah za 
inovacije, saj te krepijo pomen 
regionalnih inovacijskih sistemov; zato 
kot nujno dopolnilo raziskovalni odličnosti 
priporoča osredinjenje regionalnih sredstev 
na spodbujanje aplikacij, ne da bi 
zmanjševali raziskovalne zmogljivosti, 
tako da bodo lahko predvsem podjetja 
privzela inovativne postopke;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje uporabe, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke;

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje aplikacij, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke; se zaveda razkoraka 
med novim znanjem na področju raziskav 
in uporabo tega znanja na osnovni ravni; 
z namenom pretvorbe rezultatov raziskav 
v inovacije poziva h konkretnim ukrepom 
v okviru instrumentov regionalne politike, 
ki naj bodo take narave, da jih je mogoče 
prilagoditi lokalnim in regionalnim 
ravnem ter jih uporabljati po vsej Evropi;

Or. ro

Predlog spremembe 36
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje uporabe, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke;

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje aplikacij, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke; zagovarja razvoj 
pobud na področjih, ki imajo praktično 
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uporabnost, v korist skupnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 37
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje uporabe, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke;

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje aplikacij, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke; nadalje meni, da bi 
bilo treba spodbujati razvoj vse večjega 
števila obsežnih pilotnih projektov;

Or. it

Predlog spremembe 38
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje uporabe, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke;

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje aplikacij, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja, zlasti mala in 
srednja, privzela inovativne postopke;

Or. es
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Predlog spremembe 39
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso; zato kot nujno 
dopolnilo raziskovalni odličnosti priporoča 
osredinjenje regionalnih sredstev na 
spodbujanje uporabe, ne da bi zmanjševali 
raziskovalne zmogljivosti, tako da bodo 
lahko predvsem podjetja privzela 
inovativne postopke;

4. želi spomniti, da inovacije nastajajo 
predvsem v stiku s prakso in trgom; zato 
kot nujno dopolnilo raziskovalni odličnosti 
priporoča osredinjenje regionalnih sredstev 
na spodbujanje aplikacij, ne da bi 
zmanjševali raziskovalne zmogljivosti, 
tako da bodo lahko predvsem podjetja 
privzela inovativne postopke;

Or. pt

Predlog spremembe 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. želi akcijski načrt za „pot do 
odličnosti“ za uresničitev raziskovalnih 
infrastruktur, v okviru Kohezijskega 
sklada in Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, da bi spodbudili sodelovanje v teh 
državah v naslednjem skupnem okvirnem 
programu za raziskave in inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 41
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 а (novo)



PE467.320v01-00 22/37 AM\871588SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4а. poudarja, da je potrebna večja stalnost 
pri financiranju raziskovalnih projektov 
in inovacij ter da je potrebno nadaljnje 
financiranje za razširjanje rezultatov 
takih projektov in njihovo uvedbo na trg; 
v zvezi s tem opozarja na pomen 
tesnejšega sodelovanja med različnimi 
evropskimi in nacionalnimi programi in 
strukturnimi skladi;

Or. bg

Predlog spremembe 42
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba vzpostaviti 
koncept poti do odličnosti, ki mora 
obsegati izboljšanje regionalnih omrežij, v 
katera so povezani raziskovalni inštituti, 
univerze, mala in srednja podjetja ter 
druge pomembne zainteresirane strani, 
tako da se oblikujejo grozdi, regionalne 
tehnološke platforme in centri odličnosti, 
z namenom pomagati takim omrežjem pri 
sodelovanju v projektih sodelovanja EU in 
programih za raziskave in inovacije;

Or. de

Predlog spremembe 43
Riikka Manner

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

4a. opozarja, da je bilo prek Kohezijskega 
sklada približno 86 milijard evrov, torej 
25 % celotnega kohezijskega proračuna, 
namenjenih za inovacije; obžaluje, da je 
bil v ta namen učinkovito porabljen le 
majhen del dodeljenih sredstev; poziva 
Komisijo, naj analizira, ali bi bile 
inovacije (npr. DUI), ki se financirajo iz 
kohezijskih sredstev, lahko deležne 
enakega ugleda, kot so ga v sedanjih 
okvirnih programih, da bi to financiranje 
postalo zanimivejše in prepoznavnejše za 
akterje;

Or. en

Predlog spremembe 44
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da imajo raziskave in inovacije 
ključno vlogo, ki skrbi za trajnostnejši 
urbani razvoj, spodbuja blaginjo 
prebivalstva ter temelji na okoljski in 
socialni trajnostnosti in energetski 
učinkovitosti; zato priporoča, da 
regionalna pomoč spodbuja ta cilj;

Or. es

Predlog spremembe 45
Rolandas Paksas

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

4a. poziva k okrepljenemu prednostnemu 
financiranju za razvoj konceptov 
trikotnika znanja in „živih laboratorijev“ 
glede na pomen Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri izvajanju 
novih konceptov ter z namenom 
spodbujanja inovacij na lokalni in 
regionalni ravni;

Or. lt

Predlog spremembe 46
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

5. meni, da je glede na potrebo po 
izboljšanju udeležbe malih in srednjih 
podjetij pri podpori za raziskave in 
inovacije treba regionalno podporo za 
inovacije osredotočiti na srednja podjetja; 
v zvezi s tem poudarja dodano vrednost 
kohezijske politike v smislu povečanje 
inovativnosti regionalno usmerjenih 
malih in srednjih podjetij, ki delujejo na 
tradicionalnih poslovnih področjih, z 
zagotavljanjem boljšega dostopa do 
raziskav, usmerjenih v praktično uporabo, 
prenosa tehnologije in inovacij, ter z 
internacionalizacijo ali spodbujanjem 
podjetništva, na primer s širšo ponudbo 
svetovanja in lahko dostopno podporo;

Or. de

Predlog spremembe 47
María Irigoyen Pérez
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

5. meni, da mora kohezijska politika, glede 
na potrebo po izboljšanju udeležbe malih 
in srednjih podjetij pri podpori za 
raziskave in inovacije – saj so ta podjetja
glavni ponudniki zaposlitve v EU –,
podpirati njihov dostop do financiranja in 
zmanjšati upravno breme, ki ga nosijo 
upravičenci;

Or. es

Predlog spremembe 48
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

5. meni, da je glede na potrebo po 
izboljšanju udeležbe malih in srednjih 
podjetij pri podpori za raziskave in 
inovacije treba temu vidiku v okviru 
kohezijske politike nameniti več pozornosti, 
zlasti pri internacionalizaciji ali 
spodbujanju podjetništva;

Or. it

Predlog spremembe 49
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 

5. meni, da je glede na potrebo po 
izboljšanju udeležbe malih in srednjih 
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raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

podjetij pri podpori za raziskave in 
inovacije treba temu vidiku v okviru 
kohezijske politike nameniti več pozornosti, 
na primer pri lokalnem in regionalnem 
razvoju ali spodbujanju podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 50
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

5. poudarja, da so mala in srednja 
podjetja pomembna za regionalni razvoj v 
EU ter za industrijsko konkurenčnost 
Unije kot celote; meni, da je glede na 
potrebo po izboljšanju udeležbe malih in 
srednjih podjetij pri podpori za raziskave 
in inovacije treba temu vidiku v okviru 
kohezijske politike nameniti več pozornosti, 
na primer pri internacionalizaciji ali 
spodbujanju podjetništva, in sicer z 
zmanjšanjem upravnih ovir in 
oblikovanjem odprtih, nezapletenih in 
hitrih izvedbenih shem, ki bodo mala in 
srednja podjetja spodbudile k odprtemu 
razmišljanju o novih priložnostih;

Or. lt

Predlog spremembe 51
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 

5. meni, da je glede na potrebo po 
izboljšanju udeležbe malih in srednjih 
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raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

podjetij pri podpori za raziskave in 
inovacije treba temu vidiku v okviru 
kohezijske politike nameniti več pozornosti, 
na primer pri internacionalizaciji ali 
spodbujanju podjetništva; meni, da je 
podjetja treba spodbujati k inovacijam na 
podlagi večjega izkoriščanja regionalnih 
virov, ki so jim na voljo; zagovarja uvedbo 
pobud „vse na enem mestu“ v obliki 
središč, ki pod eno streho nudijo koristne 
informacije za mala in srednja podjetja, 
univerze, raziskovalna središča, 
regionalne organe in druge potencialne 
upravičence sredstev za financiranje 
raziskav in inovacij na ravni EU ter na 
nacionalni in lokalni ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 52
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

5. meni, da je glede na potrebo po 
izboljšanju udeležbe malih in srednjih 
podjetij pri podpori za raziskave in 
inovacije treba temu vidiku v okviru 
kohezijske politike nameniti več pozornosti, 
na primer pri internacionalizaciji ali 
spodbujanju podjetništva, in sicer z 
razvojem znanj in spretnosti kot absolutno 
prednostno nalogo ter s krepitvijo in 
razširjanjem sposobnosti dajanja pobude 
in podjetništva različnih vrst kot 
horizontalno prednostno nalogo;

Or. pt

Predlog spremembe 53
Nuno Teixeira
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

5. meni, da je glede na potrebo po 
izboljšanju udeležbe malih in srednjih 
podjetij pri podpori za raziskave in 
inovacije treba temu vidiku v okviru 
kohezijske politike nameniti več pozornosti, 
na primer pri internacionalizaciji ali 
spodbujanju podjetništva, inovacijske 
kulture in prenosa tehnologije v povezavi 
s člani znanstvenega in tehnološkega 
sistema;

Or. pt

Predlog spremembe 54
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

5. meni, da je glede na potrebo po 
izboljšanju udeležbe malih in srednjih 
podjetij pri podpori za raziskave in 
inovacije treba temu vidiku v okviru 
kohezijske politike nameniti več pozornosti, 
na primer pri internacionalizaciji ali 
spodbujanju podjetništva; poziva k večji 
prilagodljivosti v programih financiranja 
z namenom vključitve malih in srednjih 
podjetij;

Or. ro

Predlog spremembe 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba za boljšo udeležbo
malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
raziskav in inovacij nameniti več 
pozornosti raziskavam in inovacijam v 
okviru kohezijske politike, na primer pri 
internacionalizaciji ali spodbujanju 
podjetništva;

5. meni, da je glede na potrebo po 
izboljšanju udeležbe malih in srednjih 
podjetij pri podpori za raziskave in 
inovacije treba temu vidiku v okviru 
kohezijske politike nameniti več pozornosti, 
na primer pri internacionalizaciji ali 
spodbujanju podjetništva; v zvezi s tem 
poudarja, da se morajo skupnosti znanja 
in inovacij bolj osredotočiti na 
sodelovanje malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. si želi nadaljevanja in krepitve „regij 
odličnosti“, v katerih se spodbuja 
teritorialna razsežnost raziskav in razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 57
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 а (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5а. poudarja, da bi bilo v interesu kohezije 
in večje konkurenčnosti evropskega 
gospodarstva treba sprejeti ukrepe – med 
drugim za poenostavitev postopkov 
sodelovanja in ozaveščanje –, ki bi 
izboljšali dostop do raziskav in inovacij za 
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mala in srednja podjetja, zlasti tista iz 
manj razvitih, odmaknjenih in 
podeželskih regij;

Or. bg

Predlog spremembe 58
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da poleg ciljev konvergence, 
regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja tudi cilj evropskega 
teritorialnega sodelovanja prispeva h 
krepiti regionalne gospodarske politike, 
zlasti s spodbujanjem medregijskega
sodelovanja s poudarkom na inovacijah, 
gospodarstvu, ki temelji na znanju, in 
okolju; tudi s tega vidika pozdravlja 
načrte za povečanje sredstev za cilj 
teritorialnega sodelovanja; 

Or. de

Predlog spremembe 59
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi moralo biti število podjetij, 
ki bodo sodelovala v naslednjem okvirnem 
programu, večje; meni, da bi vzpostavitev 
dostopnega in preglednega sistema 
razvijalcem projektov olajšala sodelovanje 
v programih EU; 

Or. fr
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Predlog spremembe 60
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov;

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za 
največjo možno usklajenost pravil za 
financiranje programov; priznava 
upravičenost tako centralno vodenega 
pristopa sedmega okvirnega programa ter 
programa za konkurenčnost in 
inovativnost kot tudi decentraliziranega 
pristopa strukturnih skladov; vendar 
poudarja, da je treba pravila, postopke in 
metode, kolikor je mogoče, uskladiti (na 
primer v zvezi s predpisi za upravičenost, 
standardne stroške na enoto in pavšalne 
zneske);

Or. de

Predlog spremembe 61
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov;

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za 
resnične ukrepe za poenostavitev in za 
čim večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov, ob tem pa po potrebi pusti 
odprt prostor za prilagodljivost;

Or. en
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Predlog spremembe 62
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov;

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov; meni, da bi v skladu z 
obstoječim splošnim okvirom za 
proračunske prilagoditve morala obstajati 
zaveza za optimizacijo financiranja s 
spodbujanjem mednarodnega 
usklajevanja med nacionalnimi in 
regionalnimi agencijami za financiranje, 
da bi oblikovali strateški program za 
raziskave in inovacije, potrjen na evropski 
ravni;

Or. es

Predlog spremembe 63
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov;

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov; priporoča, da Komisija 
sprejme ukrepe za konsolidacijo enotnega 
trga in zlasti digitalnega enotnega trga ter 
financira obsežne pobude na področju 
raziskav in razvoja za udejanjenje 
rezultatov raziskav na svetovni ravni;

Or. ro
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Predlog spremembe 64
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov;

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov; poudarja, da mora biti 
financiranje raziskav in inovacij na 
nacionalni ravni in na ravni EU 
učinkovitejše in uspešnejše;

Or. lt

Predlog spremembe 65
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov;

6. poziva Komisijo, naj si kljub različnim 
sistemom upravljanja prizadeva za čim 
večjo usklajenost pravil za financiranje 
programov na podlagi aktivnega 
sodelovanja in udeležbe ključnih 
družbenoekonomskih akterjev iz vseh 
regij;

Or. pt

Predlog spremembe 66
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da predstavljajo pretirane 
upravne zahteve resno oviro za doseganje 
ciljev kohezijske politike, zato zahteva 
bistveno poenostavitev obdelave subvencij 
in sistemov nadzora;

Or. de

Predlog spremembe 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj okrepi sinergijo 
med različnimi instrumenti in skladi ter 
razvije pristop z več skladi, obenem pa 
spoštuje posebne pogoje, določene v 
zadevni zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 68
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da bi morali biti programi za 
raziskave in inovacije dovolj prilagodljivi 
za prilagajanje na nove meje in nove 
izzive za znanje, kot je morsko dno in 
njegov velik potencial v primeru 
Atlantika;

Or. pt
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Predlog spremembe 69
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. pozdravlja ambicije Komisije, da se v 
povezavi z Evropsko investicijsko banko 
razen mehanizmom za financiranje na 
osnovi delitve tveganja posveti nadaljnji 
uporabi modernih instrumentov 
financiranja, na primer obnovljivih 
skladov, s ciljem pritegniti več zasebnih 
vlagateljev in učinkoviteje porabiti 
razpoložljiva javna sredstva; izrecno 
priporoča regionalnim zainteresiranim 
stranem, da izkoristijo te možnosti;

Or. de

Predlog spremembe 70
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj preveri, ali bi bilo 
smiselno uzakoniti mešano financiranje 
in razširiti navzkrižno financiranje.

7. poziva Komisijo, naj preveri, ali bi bilo 
smiselno razširiti navzkrižno financiranje 
strukturnih skladov.

Or. en

Predlog spremembe 71
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj preveri , ali bi bilo 
smiselno uzakoniti mešano financiranje 
in razširiti navzkrižno financiranje.

7. poziva Komisijo, naj preveri vprašanja v 
zvezi z mešanim financiranjem in razširi
navzkrižno financiranje.

Or. es

Predlog spremembe 72
Jean-Paul Besset

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj se trajnostni 
razvoj odraža v dodeljevanju sredstev za 
ustvarjanje zelenih delovnih mest, 
spodbujanje lokalnega in regionalnega 
razvoja in zagotavljanje blaginje v 
evropskih regijah; poziva Komisijo, naj 
raziskave in inovacije usmeri v ekološko 
preoblikovanje;

Or. en

Predlog spremembe 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k jasnemu usklajevanju med 
obstoječimi in novimi pobudami v okviru 
strategije EU2020.

Or. en
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