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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Načeloma se pozdravlja ustanovitev Okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovativnost (2007–2013) s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. Z novim 
programom so združeni nekateri programi in postavljene nove prednostne naloge.

2. Ker ta program kljub načrtovanim potrebnim sredstvom v višini 4212,6 mio EUR 
predstavlja le približno desetino celotnih načrtovanih sredstev za raziskave, je treba paziti 
na to, da presežno finančno podporo dobijo podjetja in se ne porabi za naloge upravljanja 
ali upravne organizacije.

3. Glavni cilj programa za konkurenčnost in inovativnost (PKI) mora biti podpora malim in 
srednje velikim podjetjem, ki v procesih proizvodnje razvijajo inovativne ideje in jih 
pripravljajo za vstop na tržišče. Ravno ta „proces spreminjanja“ potrebuje namensko 
podporo, ker mnoge tehnološko zahtevne ideje in znanstvena dela niso sprejeta na trg.

4. Obveznosti poročanja in nadzora ter statistike je treba omejiti na nujno potrebne, da se 
izpolni zahtevo po zmanjšanju birokracije.

5. Združitev 9 obstoječih podpornih programov v PKI se izrecno pozdravlja. S tem se lahko 
zmanjšajo stroški upravljanja, olajšal pa naj bi se tudi dostop malih in srednje velikih 
podjetij do podpornih programov Evropske unije.

6. Področje „inteligentnih energij“ se ukvarja s celotnim inovacijskim potencialom na 
področju energije. Pozdravlja se spodbujanje inovacij pri obnovljivih virih energije in 
energetski učinkovitosti, vseeno pa ti predstavljajo le en del področja energije. Podpirati je 
treba tudi inovacije pri tehniki pridobivanja, sistemski tehniki, na področju predelave ter v 
vseh obstoječih energijskih panogah.

7. Ukrepi za spodbujanje podjetniškega duha in podjetniških sposobnosti morajo biti 
namenjeni vsem srednje velikim podjetjem s potencialom rasti in ne le ustanoviteljem 
novih podjetij.

8. Pozdravlja se cilj, da se konkurenčnost podjetij krepi z internacionalizacijo/evropeizacijo. 
MSP zagotavljajo podjetniške inovacije, če se jih spodbuja, da bolje izkoristijo prednosti 
evropskega notranjega trga.

9. Postopek vlaganja prošenj mora biti za podjetja preprost in hitro izvedljiv, da ne nastanejo
nepotrebni stroški in ni izgube časa. Ravno MSP morajo imeti možnost, da izberejo 
poenostavljeni postopek vlaganja prošenj, pri čemer najprej zadostuje predložitev 
prijavnega lista, najpozneje v dveh mesecih po pozitivni odločitvi pa se predložijo drugi 
zahtevani podatki. Druga možnost je tudi neposredna predložitev vseh podatkov, da tako 
podjetja morda prihranijo čas med vložitvijo prošnje in izplačilom finančne podpore. Za 
vložitev prošnje za skupne projekte morata načeloma zadostovati udeleženca iz dveh 
držav.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 10

(10) Da bo financiranje res namenjeno 
izključno odpravljanju tržnih slabosti in da 
bi se izognili izkrivljanju trga, mora
financiranje iz okvirnega programa ustrezati 
pravilom Skupnosti o državni pomoči in 
spremljevalnim instrumentom kot tudi 
veljavnim definicijam Skupnosti o MSP.

(10) Financiranje iz okvirnega programa 
mora ustrezati pravilom Skupnosti o državni 
pomoči in spremljevalnim instrumentom kot 
tudi veljavnim definicijam Skupnosti o 
MSP.

Obrazložitev

Osredotočenje na najpomembnejše pogoje za financiranje.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 17

(17) Tržno usmerjeni finančni instrumenti 
Skupnosti za MSP dopolnjujejo in dodajajo 
vzvodje finančnim shemam na nacionalni 
ravni. Pospešujejo lahko zasebne naložbe za 
ustanavljanje novih inovativnih družb in 
podpirajo družbe z velikim potencialom rasti 
v njihovi fazi razširitve pri zmanjšanju 
ugotovljene vrzeli lastniškega kapitala. 
Izboljšajo lahko dostop obstoječih MSP do 
posojilnih sredstev za dejavnosti, ki 
podpirajo njihovo konkurenčnost in 
potencial rasti.

(17) Tržno usmerjeni finančni instrumenti 
Skupnosti za MSP dopolnjujejo in dodajajo 
vzvodje finančnim shemam na nacionalni 
ravni. Pospešujejo lahko zasebne naložbe za 
ustanavljanje novih inovativnih družb in 
podpirajo družbe z velikim potencialom rasti 
v njihovi fazi razširitve pri zmanjšanju 
ugotovljene vrzeli lastniškega kapitala. 
Izboljšajo lahko dostop obstoječih MSP do 
posojilnih sredstev za dejavnosti, ki 
podpirajo njihovo konkurenčnost in 
potencial rasti. Izboljšajo lahko dostop MSP 
do tveganega kapitala za dejavnosti, katerih 
cilj je pretvorba rezultatov raziskav v 
izdelke, pripravljene za vstop na tržišče. 
Zato mora Evropska komisija preučiti, ali 
in v kolikšni meri morajo imeti finančni 
instrumenti programa za podjetniško 
pobudo in inovativnost možnosti, da 
uporabijo sredstva iz sedmega okvirnega 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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raziskovalnega programa.

Obrazložitev

Pri prenosu tehnologije, tj. pri pretvorbi rezultatov raziskav v izdelke, pripravljene za vstop 
na tržišče, obstaja zaradi velikega tveganja finančna vrzel. Sredstva PKI niso dovolj velika, 
da bi pri tem zagotovila zadostno pomoč. Zato mora Komisija zagotoviti povezavo s sedmim 
okvirnim raziskovalnim programom in omogočiti uporabo sredstev tega programa, ki jih je 
treba uporabiti za naložbe v sklade, ki so dejavni na področju prenosa tehnologije.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 20

(20) Storitve v podporo podjetništvu in 
inovativnosti imajo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa MSP do informacij v 
zvezi z delovanjem in priložnostmi 
notranjega trga blaga in storitev kot tudi pri 
nadnacionalnem prenosu inovacij, znanja in
tehnologij. Imajo tudi odločilno vlogo pri 
olajševanju dostopa MSP do informacij o 
pravnem redu Skupnosti, ki velja zanje, ter o 
prihodnjem pravnem redu, na katerega se 
lahko stroškovno učinkovito pripravijo in 
prilagodijo. Zunanje ocene poudarjajo, da je 
treba okrepiti horizontalno vlogo pri 
izvajanju podpornih storitev za podjetništvo. 
To pomeni predvsem razširjanje informacij 
o programih Skupnosti in spodbujanje MSP, 
da v njih sodelujejo, zlasti v Okvirnem 
programu Skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitve. V ocenah je bil prav 
tako poudarjen pomen olajševanja 
medsebojnega delovanja med Komisijo in 
MSP.

(20) Storitve v podporo podjetništvu in 
inovativnosti imajo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa MSP do informacij v 
zvezi z delovanjem in priložnostmi 
notranjega trga blaga in storitev kot tudi pri 
nadnacionalnem prenosu inovacij, znanja,
tehnologij in rezultatov raziskav. Imajo tudi 
odločilno vlogo pri olajševanju dostopa 
MSP do informacij o pravnem redu 
Skupnosti, ki velja zanje, ter o prihodnjem 
pravnem redu, na katerega se lahko 
stroškovno učinkovito pripravijo in 
prilagodijo. Zunanje ocene poudarjajo, da je 
treba okrepiti horizontalno vlogo pri 
izvajanju podpornih storitev za podjetništvo, 
na primer evropskih informacijskih centrov 
(EIC) ali inovacijskih relejnih centrov 
(IRC). To pomeni predvsem razširjanje 
informacij o programih Skupnosti in 
spodbujanje MSP, da v njih sodelujejo, zlasti 
v Okvirnem programu Skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitve 
ter v razpisanih javnih naročilih po vsej 
Evropi. V ocenah je bil prav tako poudarjen 
pomen olajševanja medsebojnega delovanja 
med Komisijo in MSP. Pri tem je treba 
zagotoviti preglednost uporabe javnih 
sredstev z vidika učinkovite dejavnosti 
evropskih storitev. 

Obrazložitev

V preteklosti sta se EIC in IRC izkazala kot usposobljena kontaktna partnerja za mala in 
srednje velika podjetja. Za leto 2006 načrtovan nov razpis podpornih mrež za podjetja mora 
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uporabiti že pridobljene izkušnje in ga je treba uporabiti kot povod za poenostavitev 
upravljanja. Pri tem mora biti v prihodnje zagotovljeno, da učinkovite dejavnosti ne ovirajo 
nesorazmerne obveznosti poročanja. Del mrežnih dejavnosti mora biti tudi sodelovanje pri 
širjenju najnovejših rezultatov raziskav in podpora MSP pri dostopu do razpisanih javnih 
naročil po vsej Evropi. Oboje je zelo pomembno za proces inovativnosti in širjenje poslovnih 
dejavnosti podjetja.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Za Komisijo je zelo pomembna 
podpora MSP v najbolj oddaljenih regijah 
EU. Zato se podpira krepitev storitev in 
mrež za podporo podjetij ter spodbujanje 
inovativnosti na najbolj oddaljenih 
območjih.

Obrazložitev

Evropske mreže za spodbujanje inovativnosti delujejo dobro predvsem v velikih strnjenih 
naseljih, kjer ima korist le manjši krog. Prav tako pomembno je daljnosežno spodbujanje teh 
mrež tudi na najbolj oddaljenih območjih EU, tako da lahko zadevna MSP izkoriščajo vse 
možnosti, ki so na voljo.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 30 a (novo)

(30a) Za krepitev konkurenčnosti Evrope in 
ustvarjenje obsežne družbe znanja je treba 
dati prednost računalniški tehnologiji s 
prednostnim ciljem zapolnitve digitalne 
vrzeli med regijami in sloji prebivalstva.

Obrazložitev

Kot pri mnogih pomembnih politikah lizbonske strategije je za konkurenčnost Evrope ter 
socialno kohezijo temeljna zapolnitev vrzeli med regijami in sloji prebivalstva. Noben 
državljan Evropske unije ne sme biti izključen iz informacijske družbe.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 42 a (novo)

(42a) Povpraševanje po čistih tehnologijah 
in obnovljivih virih energije se bo v bližnji 
prihodnosti povečalo. Industrijski obrati 
EU si morajo postaviti cilj, da bodo na tem 
področju dejavnosti prevzeli vodilno vlogo v 
svetu. Podjetja, ki so se hitreje prilagodila 
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strožjim okoljskim standardom, bodo imela 
odločilno prednost. 

Obrazložitev

Razvoj čistih tehnologij in obnovljivih virov energije mora biti prednostni cilj EU, ker so to 
področja, na katerih bodo evropska podjetja v prihodnosti lahko imela pomembno 
konkurenčno prednost. 

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 2

2. Okvirni program prispeva h 
konkurenčnosti in inovativni sposobnosti 
Skupnosti kot napredni družbi znanja s 
trajnostnim razvojem, ki temelji na 
uravnoteženi gospodarski rasti in zelo 
konkurenčnem socialnem tržnem 
gospodarstvu z visoko stopnjo varstva in 
izboljšanja kakovosti okolja.

2. Okvirni program prispeva h 
konkurenčnosti in inovativni sposobnosti 
Skupnosti kot napredni družbi znanja, ki 
lahko v okviru zelo konkurenčnega 
socialnega tržnega gospodarstva doseže 
stabilno gospodarsko rast ter s tem zagotovi 
visoko stopnjo socialnega varstva in visoke 
okoljske standarde. Pri tem zelo poudarja 
podpiranje malih in srednje velikih podjetij 
ter inovativno izkoriščanje rezultatov 
raziskav.

Obrazložitev

Bolj preprosto in jasno besedilo.

Predlog spremembe 8
Člen 1, odstavek 3

3. Okvirni program ne zajema raziskovalnih 
in tehnološko razvojnih dejavnosti, ki se 
izvajajo po členu 166 Pogodbe.

3. Okvirni program ne zajema raziskovalnih 
in tehnološko razvojnih dejavnosti, ki se 
izvajajo po členu 166 Pogodbe, izrecno pa 
podpira inovativno podjetniško uveljavitev 
raziskovalnih in razvojnih rezultatov.

Obrazložitev

Prenos raziskovalnih in razvojnih rezultatov v podjetniške proizvodne procese in vključitev na 
trg je odločilno za uporabo inovacijskega potenciala.
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Predlog spremembe 9
Člen 4, točka (d)

(d) ostalih tretjih držav, če to dovoljujejo 
sporazumi.

črtano

Obrazložitev

Razširitev na cel svet preveč obremenjuje finančno dimenzijo tega programa in vodi do tega, 
da se ne da reševati nujnih nalog.

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 2

2. Spremembe letnih delovnih programov iz 
odstavka 1 v zvezi s proračunsko 
dodeljenimi sredstvi nad 1 milijonom EUR 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 46(2).

2. Spremembe letnih delovnih programov iz 
odstavka 1 v zvezi s proračunsko 
dodeljenimi sredstvi nad 1 milijonom EUR 
lahko začnejo veljati šele po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom.

Obrazložitev

Večje spremembe programa in proračuna so tako predmet javnega nadzora.

Predlog spremembe 11
Člen 6, odstavek 1, točka (b)

(b) mreže, ki združujejo različne 
zainteresirane strani;

(b) mreže, ki združujejo različne 
zainteresirane strani; in še zlasti mreža 
evropskih informacijskih centrov v 
Evropski uniji;

Obrazložitev

Mreža evropskih informacijskih centrov ima že izkušnje na tem področju in lahko tako 
pomaga tudi malim in srednje velikim podjetjem.

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 1, točka (d)

(d) analize politik, razvoj in koordinacija s 
sodelujočimi državami;

črtano
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Obrazložitev

Namenjanje sredstev za bistvene naloge zahteva zmanjšanje števila upravičencev za vlaganje 
prošenj.

Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 1, točka (f)

(f) podpora skupnim ukrepom držav članic 
ali regij;

(f) ustvarjanje ugodnega okolja za 
sodelovanje MSP;

Obrazložitev

Osredotočenje na spodbujanje MSP in ustvarjanje smiselnega okolja za podporo razvoju 
inovativnih dejavnosti MSP.

Predlog spremembe 14
Člen 6, odstavek 1, točka (h)

(h) tesno medinstitucionalno sodelovanje 
med organi oblasti na nacionalni in 
regionalni ravni.

(h) sodelovanje nevladnih institucij, ki 
predstavljajo mala in srednje velika 
podjetja ali njihova združenja na nacionalni 
in regionalni ravni.

Obrazložitev

V središču pozornosti mora biti spodbujanje inovacij v podjetjih, zato je podpiranje institucij, 
ki sodelujejo s podjetji, bolj smiselno kot le podpiranje partnerstva z organi oblasti.

Predlog spremembe 15
Člen 8, odstavek 5

5. Komisija sporoči glavne rezultate 
vmesnih in končnih vrednotenj okvirnega 
programa in posebnih programov 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
in Odboru regij.

5. Komisija sporoči glavne rezultate letnega 
poročila o izvajanju ter vmesnih in končnih 
vrednotenj okvirnega programa in posebnih 
programov Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
in Odboru regij.

Obrazložitev

Za letno določitev potrebnih finančnih podpor in proračunskih sredstev je treba Evropskemu 
parlamentu kot proračunskemu organu redno poročati o stanju izvajanja programa.
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Predlog spremembe 16
Naslov I, člen 9 a (novo)

Člen 9a
Postopek vlaganja prošenj

1. Evropska komisija razvije preprost in 
nebirokratski postopek vlaganja prošenj, ki 
omogoča udeležencem, da se preveri 
izpolnjevanje pogojev za podporo 
njihovemu projektu na podlagi prve kratke 
standardizirane prošnje, preden morajo 
predložiti podrobno dokumentacijo.
2. Rok za mnenje Komisije v 
poenostavljenem postopku med prispetjem 
poenostavljene prošnje in odločitvijo je dva 
meseca.
3. Udeleženci, ki neposredno predložijo 
popolno dokumentacijo, ne morejo 
uporabiti poenostavljenega postopka 
vlaganja prošenj.
4. V okviru poenostavljenega postopka 
vlaganja prošenj Komisija priznava 
dodaten dvomesečni rok, ki še zlasti malim 
in srednje velikim podjetjem omogoča, da 
brez velikega birokratskega bremena 
sodelujejo pri podpornih programih 
Evropske unije.
5. Ta postopek velja za vse delne programe 
celotnega okvirnega programa.

Obrazložitev

Postopek vlaganja prošenj za podjetja mora biti preprosto zasnovan, da se ne postavi 
prevelikih ovir, ki preprečujejo možno uporabo podpore za inovacije. Poenostavljen postopek 
je smiseln še zlasti za MSP, ker se jim prihrani nepotrebno pripravljanje dokumentacije, če se
podpora projekta zavrne.

Predlog spremembe 17
Člen 10, odstavek 2, točka (b)

(b) ustvarjanja ugodnega okolja za (b) ustvarjanja ugodnega okolja za 
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sodelovanje MSP; sodelovanje MSP na nacionalni in 
predvsem na čezmejni ravni;

Obrazložitev

Treba je okrepiti čezmejno sodelovanje med MSP. Nacionalno in čezmejno sodelovanje sta 
enako pomembna za spodbujanje podjetništva in inovacij.

Predlog spremembe 18
Člen 10, odstavek 2, točka (d)

(d) podjetništva in inovacijske kulture; (d) podjetniškega duha in podjetniških 
sposobnosti;

Obrazložitev

Podjetniški duh in podjetniške sposobnosti so predpogoj za ustvarjanje inovacij v podjetjih.

Predlog spremembe 19
Člen 10, odstavek 2, točka (e)

(e) gospodarske in upravne reforme, 
povezane s podjetji in inovativnostjo.

(e) odprave birokratskih ovir in določitev 
ustreznih okvirnih pogojev.

Obrazložitev

Osredotočanje na podjetniški del programa.

Predlog spremembe 20
Člen 11, uvodni del

Ukrepi glede dostopa do financ za začetek in 
razvoj MSP ter za naložbe v inovacijske 
dejavnosti, vključno z ekološko 
inovativnostjo, lahko vključujejo:

Ukrepi glede dostopa do financ za začetek in 
razvoj MSP, razvoj inovacijskih dejavnosti, 
vključno z ekološko inovativnostjo, in 
internacionalizacijo njihovih poslovnih 
dejavnosti lahko vključujejo:

Obrazložitev

Tudi cilj „internacionalizacije MSP“, ki se spodbuja, mora biti jasen cilj finančnih 
instrumentov. V poslovni praksi je financiranje čezmejnih naložbenih projektov MSP pogosto 
oteženo, ker posebnega dodatnega tveganja dejavnosti MSP v tujini ni mogoče deliti. 
Internacionalizacija MSP je zaradi čezmejnega značaja v celoti naloga EU in jo je zato treba 
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spodbujati tudi finančno, ne pa le prek svetovalnih storitev.

Predlog spremembe 21
Člen 12, točka (b a) (novo)

ba) pospeševanje sodelovanja med 
inovativnimi MSP v celotni Evropi za 
ustanavljanje medsebojno sodelujočih 
raziskovalnih ustanov, ki spodbujajo 
inovativnost in vrhunsko tehnologijo;

Obrazložitev

Raziskovanje je eno najpomembnejših področij, na katerega se morajo opreti prizadevanja v 
zvezi s spodbujanjem inovativnosti. MSP, ki so dejavna v ustreznih panogah, lahko z 
medsebojnim sodelovanjem zaradi razdelitve stroškov bolj ciljno usmerjeno financirajo 
inovativnost raziskovalnih ustanov, tako da nenehno dobivajo nove inovativne ideje.

Predlog spremembe 22
Člen 12, točka (c)

(c) pospeševanje in olajševanje 
mednarodnega poslovnega sodelovanja.

(c) pospeševanje in olajševanje čezmejnega
poslovnega sodelovanja znotraj evropskega 
notranjega trga ter tudi s podjetji v tretjih 
državah, da se poglobi povezanost na 
področju trgovanja in naložb.

Obrazložitev

Internacionalizacija/evropeizacija podjetniških dejavnosti spodbuja konkurenčnost.

Predlog spremembe 23
Člen 13, točka (d)

(d) storitve za podporo nadnacionalnemu 
znanju in prenosu tehnologij ter upravljanju
intelektualne in industrijske lastnine;

(d) storitve za podporo nadnacionalnemu 
prenosu znanja in tehnologij, za širjenje 
inovativnih idej med MSP na celotnem 
območju Evropske unije, hkrati tudi za 
zagotovitev primernih varnostnih 
mehanizmov za zaščito pravic intelektualne
in industrijske lastnine.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da evropski patent še ni oblikovan ter da so zato evropska podjetja in 
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zlasti MSP še vedno nezaščitena, je treba urediti širjenje in prenos znanja ter inovativnih idej 
z ustreznimi sredstvi za zaščito pravic intelektualne in industrijske lastnine.

Predlog spremembe 24
Člen 14, točka (c)

(c) podpiranje razvoja politik in sodelovanja 
med akterji, vključno z nacionalnimi in 
regionalnimi upravljavci programov.

(c) podpiranje razvoja politik in sodelovanja 
med akterji.

Obrazložitev

Ne podpirajo se storitve svetovanja in svetovalna podjetja, ampak inovativno usmerjena 
podjetja.

Predlog spremembe 25
Člen 14, točka (c a) (novo)

ca) spodbujanje mobilnosti človeških virov 
v MSP in raziskovalnih ustanovah s ciljem 
izmenjave mnenj ter dobrih praks.

Obrazložitev

Za boljšo povezavo podjetništva in inovativnosti je potrebno obširnejše ter boljše sodelovanje 
med raziskovanjem in industrijo. K temu močno prispeva tudi spodbujanje stikov med 
znanstveniki in predstavniki podjetij za izmenjavo stališč ter postopkov.

Predlog spremembe 26
Člen 15

Člen 15
Gospodarske in upravne reforme, povezane 
s podjetji in inovativnostjo

črtano

Ukrepi glede gospodarske in upravne 
reforme, povezane s podjetništvom in 
inovativnostjo, lahko vključujejo:
(a) zbiranje podatkov, analiziranje in 
spremljanje rezultatov ter razvoj in 
koordinacijo politik;
(b) prispevke k opredeljevanju in
pospeševanju strategij konkurenčnosti, 
povezanih z industrijskim in storitvenim 
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sektorjem;
(c) podporo vzajemnemu učenju za 
odličnost v nacionalnih in regionalnih 
upravah.

Obrazložitev

Podpiranje gospodarskih in upravnih reform je naloga držav in tako spada pod načelo 
subsidiarnosti.

Predlog spremembe 27
Člen 16, odstavek 1

1. Finančni instrumenti Skupnosti delujejo s 
ciljem, da olajšajo dostop do financ za MSP 
v nekaterih fazah njihovega življenjskega 
cikla: semenski, začetni, širitveni fazi in fazi 
podjetniškega prenosa. Naložbe, ki jih MSP 
usmeri v dejavnosti, kot so tehnološki 
razvoj, inovativnost in prenos tehnologije, so 
vključene v področje uporabe instrumentov.

1. Finančni instrumenti Skupnosti delujejo s 
ciljem, da olajšajo dostop do financ za MSP 
v nekaterih fazah njihovega življenjskega 
cikla: semenski, začetni, širitveni fazi in fazi 
podjetniškega prenosa. Naložbe, ki jih MSP 
usmeri v dejavnosti, kot so tehnološki 
razvoj, inovativnost in prenos tehnologije ter 
čezmejna širitev poslovnih dejavnosti, so 
vključene v področje uporabe instrumentov.

Obrazložitev

Okrepita se konkurenčnost in inovativnost podjetij na evropskem notranjem trgu.

Predlog spremembe 28
Člen 17, odstavek 2, pododstavek 2

Prvi okvir z imenom GIF1 obsega naložbe v 
zgodnji fazi (semenski in začetni). Usmerjen 
je v naložbe specializiranih skladov 
tveganega kapitala, kot so skladi za zgodnjo 
fazo; skladi, ki delujejo regionalno; skladi, 
usmerjeni v posebne sektorje, tehnologije ali 
RTP; in skladi, povezani z inkubatorji, ki 
nato zagotavljajo kapital za MSP. Lahko 
tudi sovlaga v sklade in nosilce naložb, ki jih 
pospešujejo poslovni angeli.

Prvi okvir z imenom GIF 1 obsega naložbe v 
zgodnji fazi (semenski in začetni). Usmerjen 
je v naložbe specializiranih skladov 
tveganega kapitala, kot so skladi za zgodnjo 
fazo; skladi, ki delujejo regionalno; skladi, 
usmerjeni v posebne sektorje, tehnologije ali 
RTP; in skladi, povezani z inkubatorji, ki 
nato zagotavljajo kapital za MSP. GIF 1 
lahko vlaga v sklade za začetni kapital, 
semenski kapital in sklade za spodbujanje 
prenosa tehnologij, ki jih izključno ali 
pretežno financirajo vlade in/ali javne 
(finančne) ustanove ali pri katerih se 
zasebni investitorji prednostno obravnavajo 
v primerjavi z javnimi investitorji, če se ti 
skladi/programi upravljajo v skladu s tržno-
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gospodarskimi načeli. Lahko tudi sovlaga v 
sklade in nosilce naložb, ki jih pospešujejo 
poslovni angeli, in pilotne projekte na 
področju prenosa tehnologije.

Obrazložitev

Pomoč ETF za semenski kapital, predhodnica GIF 1 v okviru večletnega programa, se je v 
zadnjih letih zelo redko uporabljala, ker je primanjkovalo zasebnih investitorjev, ki so bili 
pripravljeni prevzeti potreben 50-odstotni delež kapitala, naloženega v zadevne sklade. Za 
zagotovitev delovanja GIF 1 jo je bilo treba omogočiti zasebnim investitorjem.

GIF 1 je treba uporabiti tudi na področju prenosa tehnologije in ga usmeriti v pilotne 
projekte, ker finančne vrzeli na tem področju ni mogoče zapolniti s sredstvi iz okvirnega 
programa za konkurenčnost in inovativnost.

Predlog spremembe 29
Člen 18, odstavek 2, pododstavek 2

Prvi okvir, (a) financiranje dolgov s posojili 
ali lizingom zmanjšuje posebne težave, s 
katerimi se srečujejo MSP pri dostopu do 
financ zaradi večjega tveganja, zaznanega v 
zvezi z naložbami v dejavnosti, povezanimi 
z znanjem, kakor so tehnološki razvoj, 
inovativnost in prenos tehnologije, ter zaradi 
nezadostnih jamstev.

Prvi okvir, (a) financiranje dolgov s posojili 
ali lizingom zmanjšuje posebne težave, s 
katerimi se srečujejo MSP pri dostopu do 
financ zaradi večjega tveganja, zaznanega v 
zvezi z naložbami v dejavnosti, povezanimi 
z znanjem, kakor so tehnološki razvoj, 
inovativnost in prenos tehnologije ali 
čezmejna širitev poslovne dejavnosti, ter 
zaradi nezadostnih jamstev.

Obrazložitev

Še zlasti MSP se ob širitvi svojih poslovnih dejavnosti v sosednje države znajdejo v finančnih 
težavah, ker finančne ustanove predvidijo večja tveganja ali o naložbenem področju ni na 
voljo zadostnih informacij.

Predlog spremembe 30
Člen 20, odstavek 2, uvodni del

2. Za namen odstavka 1 se finančna podpora 
dodeli partnerjem v mreži predvsem za:

2. Zaradi nadaljevanja nadgrajenih tržnih 
in strokovnih znanj obstoječih evropskih 
podpornih mrež za podjetja, zlasti evropskih 
informacijskih centrov (EIC) in 
inovacijskih relejnih centrov (IRC), se 
svetovalne ustanove, ki sodelujejo s 
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podjetji, pooblasti, da ob tesnem 
sodelovanju za namen odstavka 1 opravljajo 
imenovane storitve za podjetja, še zlasti za 
MSP. Finančna podpora se dodeli 
partnerjem v mreži predvsem za:

Obrazložitev

Treba je uporabiti že pridobljene izkušnje evropskih informacijskih centrov (EIC) in 
inovacijskih relejnih centrov (IRC).

Predlog spremembe 31
Člen 20, odstavek 2, točka (a)

(a) informacije, povratne informacije in 
storitve poslovnega sodelovanja;

(a) informacije, podporo, povratne 
informacije in storitve poslovnega 
sodelovanja, kot jih ponujajo evropski 
informacijski centri (EIC), za 
profesionalizacijo upravljanja MSP; 

Obrazložitev

Glede na Basel II, nov postopek lestvičenja in nujnost tesnejšega sodelovanja med podjetji ter 
kapitalskim trgom so potrebne profesionalizacija upravljanja, podjetniške strategije in 
predstavitve MSP za dosego boljšega dostopa do finančnih sredstev. Treba je uporabiti že 
pridobljene izkušnje evropskih informacijskih centrov (EIC) in inovacijskih relejnih centrov 
(IRC).

Predlog spremembe 32
Člen 20, odstavek 2, točka (b)

(b) inovativnost, tehnologijo in storitve 
prenosa znanja;

(b) storitve prenosa na področju inovacij, 
tehnologije, znanja in rezultatov raziskav
kot jih ponujajo inovacijski relejni centri 
(IRC);

Obrazložitev

Poznavanje najnovejših rezultatov raziskav je najbolj pomembno za lastno inovativnost 
podjetja. Partnerji v mreži morajo sodelovati pri širjenju in uporabi rezultatov raziskav. 
Treba je uporabiti že pridobljene izkušnje evropskih informacijskih centrov (EIC) in 
inovacijskih relejnih centrov (IRC).

Predlog spremembe 33
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Člen 20, odstavek 2, točka (c)

(c) storitve, ki spodbujajo udeležbo MSP v 
okvirnih programih Skupnosti za RTP.

(c) storitve, ki spodbujajo udeležbo MSP v 
okvirnih programih Skupnosti za RTP in 
podpirajo dostop MSP do razpisanih javnih 
naročil po vsej Evropi.

Obrazložitev

Sodelovanje v javnih razpisih omogoča MSP širjenje njihovih poslovnih dejavnosti.

Predlog spremembe 34
Člen 20, odstavek 2, točka (c a) (novo)

ca) strokovno znanje, ki je realno 
prilagojeno praktičnim potrebam MSP v 
zvezi s prevzemom inovativnih tehnologij;

Obrazložitev

Za sprejetje inovativnih ukrepov so pogosto potrebne sorazmerno posebne informacije in 
strokovno znanje, do katerih dostop je MSP zaradi omejenih sredstev in pomanjkanja 
strokovnega osebja otežen. Prispevek, ki ga lahko pri tem zagotavljajo evropske mreže, je 
lahko na tem področju zelo pomemben. 

Predlog spremembe 35
Člen 20, odstavek 2, točka (c b) (novo)

cb) storitve v zvezi s posredovanjem 
tehnologij in novih idej s področja znanosti 
ter raziskav MSP. 

Obrazložitev

Posredovanje inovativnih idej s področja raziskav industriji bo močno spodbudilo inovativne 
ukrepe. Zlasti MSP je treba zaradi njihovih omejenih informacijskih možnosti spodbuditi, da 
se prek evropskih mrež povežejo z novimi inovativnimi idejami s področja raziskav ter 
tehnologije in nato dolgoročno sprejmejo njihovo izvajanje.

Predlog spremembe 36
Člen 20, odstavek 3

3. Komisija izbere partnerje v mreži s pozivi 
k oddaji predlogov za različne storitve iz 

3. Komisija izbere partnerje v mreži s pozivi 
k oddaji predlogov za različne storitve iz 
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odstavkov 2(a), (b) in (c). Na podlagi teh 
pozivov k oddaji predlogov lahko Komisija 
določi okvirni sporazum o partnerstvu z 
izbranimi partnerji iz mreže, v katerem 
podrobno opredeli vrsto dejavnosti, ki jih 
morajo ponuditi, postopek za oddajo 
nepovratnih sredstev izbranim partnerjem in 
splošne pravice in obveznosti vsake strani. 
Okvirno partnerstvo lahko obsega celotno 
obdobje trajanja programa.

odstavkov 2(a), (b) in (c). Pri tem so zlasti 
pomembne zadevne izkušnje prosilcev pri 
zasnovi in izvedbi podpornih storitev za 
podjetja, še zlasti MSP, na področju 
čezmejne širitve njihovih poslovnih 
dejavnosti. Na podlagi teh pozivov k oddaji 
predlogov lahko Komisija določi okvirni 
sporazum o partnerstvu z izbranimi partnerji 
iz mreže, v katerem podrobno opredeli vrsto 
dejavnosti, ki jih morajo ponuditi, postopek 
za oddajo nepovratnih sredstev izbranim 
partnerjem in splošne pravice in obveznosti 
vsake strani. Okvirno partnerstvo lahko 
obsega celotno obdobje trajanja programa.

Obrazložitev

Treba je uporabiti že pridobljene izkušnje evropskih informacijskih centrov (EIC) in 
inovacijskih relejnih centrov (IRC).

Predlog spremembe 37
Člen 21, odstavek 2, uvodni del

2. Skupina sodelujočih programov je 
upravičena do pomoči Skupnosti, kadar:

2. Skupna izvedba več programov je 
upravičena do pomoči Skupnosti, kadar:
(a) jih javni organi oblasti posamično 
upravljajo na nacionalni ali podnacionalni
ravni; in

Obrazložitev

Bolj preprosto in jasno besedilo.

Predlog spremembe 38
Člen 21, odstavek 2, točka (b)

(b) skupaj obsegajo vsaj tri sodelujoče 
države; in

(b) vključuje udeležence iz vsaj dveh 
sodelujočih držav

Obrazložitev

Omejitev na najmanj dve sodelujoči državi je dovolj, da se lahko doseže želeni učinek.

Predlog spremembe 39
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Člen 21, odstavek 3

3. Na podlagi pozivov k oddaji predlogov 
Skupnosti se za podporo lahko izberejo 
upravičene skupine sodelujočih programov.

3. Za podporo se lahko izberejo upravičene 
skupine sodelujočih programov.

Obrazložitev

Poenostavitev besedila.

Predlog spremembe 40
Člen 21, odstavek 4

4. Podpora se lahko dodeli izbranim 
skupinam sodelujočih programov, zato da se 
ustvari dodana vrednost za celotno skupino 
ali za enega ali več posebnih ukrepov v 
skupini, se ustvari sinergija med 
sodelujočimi programi ali se zagotovi 
kritična masa.

4. Podpora se lahko dodeli izbranim 
skupinam sodelujočih programov, zato da se 
ustvari dodana vrednost za celotno skupino 
ali za enega ali več posebnih ukrepov v 
skupini, se ustvari sinergija med 
sodelujočimi programi ali se zagotovi 
kritična masa. Pri tem mora nastati še zlasti 
opazna dodana vrednost za evropski 
inovacijski prostor.

Obrazložitev

Pri tem mora nastati še zlasti opazna dodana vrednost za evropski inovacijski prostor.

Predlog spremembe 41
Člen 23, naslov

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
organi oblasti na nacionalni in regionalni 
ravni

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
organizacijami, ki sodelujejo s podjetji, na 
nacionalni in regionalni ravni

Obrazložitev

Cilj je spodbujanje inovacij na podjetniškem področju, zato morajo biti sredstva omejena na 
to področje. Sodelovanje podjetij in njihovih organizacij lahko to podpre.

Predlog spremembe 42
Člen 23, odstavek 1

1. Da bi se omogočilo usmerjeno upravno 
sodelovanje, je možno vzpostaviti tesno 
medinstitucionalno sodelovanje na podlagi 

1. Da bi se omogočilo usmerjeno upravno 
sodelovanje, je možno vzpostaviti tesno 
sodelovanje med organizacijami, ki 
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pozivov k oddaji predlogov za nacionalne 
kontaktne točke. Te lahko posledično 
identificirajo vodilnega izvedenca ali 
skupino izvedencev v soglasju z ustreznimi 
nacionalnimi ali regionalnimi organi oblasti.

sodelujejo s podjetji, na podlagi pozivov k 
oddaji predlogov za nacionalne kontaktne 
točke. Te lahko posledično identificirajo 
vodilnega izvedenca ali skupino izvedencev 
v soglasju z ustreznimi nacionalnimi ali 
regionalnimi organi oblasti.

Obrazložitev

Cilj je spodbujanje inovacij na podjetniškem področju, zato morajo biti sredstva omejena na 
to področje. Sodelovanje podjetij in njihovih organizacij lahko to podpre.

Predlog spremembe 43
Člen 23, odstavek 2

2. Komisija pregleda delovni načrt, ki ga je 
pripravil vodilni izvedenec ali skupina 
izvedencev in lahko javni upravi odobri 
nepovratna sredstva.

2. Komisija pregleda delovni načrt, ki ga je 
pripravil vodilni izvedenec ali skupina 
izvedencev in lahko udeleženim 
organizacijam odobri nepovratna sredstva.

Obrazložitev

Cilj je spodbujanje inovacij na podjetniškem področju, zato morajo biti sredstva omejena na 
to področje. Sodelovanje podjetij in njihovih organizacij lahko to podpre.

Predlog spremembe 44
Člen 23, odstavek 3

3. Tesno medinstitucionalno sodelovanje 
lahko spremljajo osrednje podporne službe 
Komisije.

črtano

Obrazložitev

Cilj je spodbujanje inovacij na podjetniškem področju, zato morajo biti sredstva omejena na 
to področje. Sodelovanje podjetij in njihovih organizacij lahko to podpre.

Predlog spremembe 45
Člen 24, uvodni del

Komisija lahko izvede naslednje: 1. Komisija mora redno izvajati naslednje:
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Obrazložitev

S tem so zagotovljeni nadzor programa ter tekoči podatki o izvajanju in učinku.

Predlog spremembe 46
Člen 24, točka (b a) (novo)

(ba) oceno projekta v zvezi s storitvami za 
podporo podjetij in spodbujanje 
inovativnosti, izvedeno s sprejetjem 
izmerljivih ciljev in redno predložitvijo 
poročila na to temo;

Obrazložitev

Ocena projekta v zvezi z mrežami za podporo MSP je pomembna. Ta ocena bi bila lahko 
izvedena s sprejetjem izmerljivih ciljev, s katerimi bi se primerjal dosedanji napredek projekta 
za podporo teh mrež. Sprejetje teh ciljev bi bilo lahko povezano s poročilom o oceni projekta 
mrež in ustrezno dodano vrednostjo. 

Predlog spremembe 47
Člen 24, odstavek 1 a (novo)

Rezultati se objavijo.

Obrazložitev

S tem so zagotovljeni nadzor programa ter tekoči podatki o izvajanju in učinku.

Predlog spremembe 48
Člen 25

Celotni delovni program v podrobnosti
določa cilje in prednostne naloge, delovne 
časovne razporede kakor tudi pravila 
sodelovanja ter merila za izbiro in 
vrednotenje ukrepov iz členov 16 do 23.

Celotni delovni program podrobno določa 
cilje in prednostne naloge, delovne časovne 
razporede kakor tudi pravila sodelovanja ter 
merila za izbiro in vrednotenje ukrepov iz 
členov 16 do 23. Opredelitev ciljev in 
prednostnih nalog mora omogočati 
prilagajanje prihodnjim razvojem ter novim 
poudarkom. Pravila in merila je treba 
izdelati skupaj z zainteresiranimi stranmi 
ter morajo biti za vse udeležence pregledna, 
jasna in razumljiva. 
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Obrazložitev

Le prožno oblikovanje programa zagotavlja najboljšo uporabo proračunskih sredstev v 
sorazmerno dolgem sedemletnem obdobju. Možnost spremembe namembnosti finančnih 
instrumentov mora zaradi novega razvoja še naprej obstajati. Pri tem morajo biti merila 
oblikovana realno in biti pregledna za vse zainteresirane strani ter udeležence. To olajša 
dobro in uspešno vlaganje prošenj ter uporabo zadevnih instrumentov.

Predlog spremembe 49
Člen 28, točka (c)

(c) pospeševanju in ozaveščanju o 
priložnostih in koristih, ki jih IKT prinašajo 
državljanom in podjetjem ter spodbujanju 
razprave na evropski ravni o novih trendih 
IKT.

(c) pospeševanju in ozaveščanju o 
priložnostih in koristih, ki jih IKT prinašajo 
državljanom in podjetjem, krepitvi zaupanja 
v nove tehnologije in odprtosti zanje ter 
spodbujanju razprave na evropski ravni o 
novih trendih IKT.

Obrazložitev

Cilj kampanj ozaveščanja in drugih projektov v programu IKT mora biti spodbujanje 
temeljnega odprtega odnosa državljanov do tehnoloških inovacij. Neutemeljena pristranskost 
in zadržanost pogosto ovirata uporabo novih ter obetavnih postopkov.

Predlog spremembe 50
Člen 28, točki (c a) in (c b) (novo)

(ca) zmanjšanju birokratskih bremen s 
spodbujanjem sodobnih elektronskih 
storitev;  
(cb) okrepljenemu ustvarjanju spodbud za 
MSP za sprejetje novega načina dela, 
katerega temelj je elektronsko poslovanje, 
pri čemer mora hkrati obstajati primerna 
infrastruktura za zaščito elektronske 
izmenjave podatkov.   

Obrazložitev

Manjša birokratska bremena so za MSP temeljno olajšanje. Razen tega je elektronsko 
poslovanje za preživetje evropskih MSP odločilno. Istočasno pa je določitev višjih zaščitnih 
standardov elektronskega poslovanja nujna za okrepitev zaupanja evropskih državljanov v 
elektronsko poslovanje.
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Predlog spremembe 51
Člen 30

Podporni program za politiko IKT se izvaja 
s projekti, ukrepi za najboljše prakse in 
tematskimi mrežami, vključno z ukrepi za 
preskušanje v velikem obsegu in 
predstavitvijo inovativnih javnih storitev z 
vseevropsko razsežnostjo.

Podporni program za politiko IKT se izvaja 
s projekti, ukrepi za najboljše prakse in 
tematskimi mrežami, vključno z ukrepi za 
preskušanje v velikem obsegu in 
predstavitvijo inovativnih javnih storitev z 
vseevropsko razsežnostjo. Evropski javni 
razpisi in merila oddaje, ki ustrezajo 
srednjemu razredu, omogočajo malim in 
srednje velikim podjetjem sodelovanje pri 
projektih skupnega interesa.

Projekti, ukrepi za najboljše prakse in 
tematske mreže so namenjeni spodbujanju 
uvajanja in najboljše uporabe inovativnih 
rešitev na podlagi IKT, zlasti za storitve na 
področjih javnega interesa. Podpora 
Skupnosti omogoča tudi koordinacijo in 
izvajanje ukrepov za razvoj informacijske 
družbe v vseh državah članicah.

Projekti, ukrepi za najboljše prakse in
tematske mreže so namenjeni spodbujanju 
uvajanja in najboljše uporabe inovativnih 
rešitev na podlagi IKT, zlasti za storitve na 
področjih javnega interesa. Pri tem je treba 
zagotoviti, da bo uporaba storitev IKT 
dejansko prispevala k poenostavitvi in 
povečanju učinkovitosti struktur ter 
postopkov v javni upravi. Podpora 
Skupnosti omogoča tudi koordinacijo in 
izvajanje ukrepov za razvoj informacijske 
družbe v vseh državah članicah.

Obrazložitev

Sodelovanje v javnih razpisih omogoča MSP širjenje njihovih poslovnih dejavnosti. Pri tem 
morajo biti merila oddaje oblikovana tako, da MSP zaradi velikosti dobičkov, ki zanje niso 
primerni, ali prekomernih predložitev uradniških dokazil ne bodo dejansko izključena iz 
razpisov. Kot sestavni del programa za konkurenčnost morajo biti cilj določb IKT tudi mala 
in srednje velika podjetja. 

Storitve, na primer na področju e-uprave ali e-zdravja, ne smejo zgolj elektronsko posnemati 
razpoložljivih upravnih in komunikacijskih postopkov, ampak morajo dokazljivo prispevati k 
njihovi poenostavitvi, pospešitvi in povečanju učinkovitosti.

Predlog spremembe 52
Člen 31, odstavek 2, pododstavek 2

Skupnost lahko dodeli nepovratna sredstva v 
proračun projektov iz odstavka 1(a) do 
največ 50 % njihovih celotnih stroškov. 
Organom iz javnega sektorja se lahko 

Skupnost lahko dodeli nepovratna sredstva v 
proračun projektov iz odstavka 1(a) do 
največ 50 % njihovih celotnih stroškov. 
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izplačajo 100 % povračila dodatnih 
stroškov.

Obrazložitev

Enako obravnavanje vseh nepovratnih sredstev v višini 50 % podpre lastne interese pri 
ustreznem izvajanju programa. Stoodstotna nepovratna sredstva spodbujajo k zlorabi javnih 
sredstev. Postavljanje organov iz javnega sektorja v boljši položaj krši načelo konkurenčnosti 
Evropske unije.

Predlog spremembe 53
Člen 31, odstavek 3, pododstavek 2

Prispevki Skupnosti za ukrepe iz 
odstavka 1(b) so omejeni na neposredne 
stroške, ki se štejejo kot potrebni ali 
primerni za doseganje posebnih ciljev 
ukrepa.

Prispevki Skupnosti za ukrepe iz 
odstavka 1(b) so omejeni na 50 %
neposrednih stroškov, ki se štejejo kot 
potrebni ali primerni za doseganje posebnih 
ciljev ukrepa.

Obrazložitev

Enako obravnavanje vseh nepovratnih sredstev v višini 50 % podpre lastne interese pri 
ustreznem izvajanju programa (glejte obrazložitev predloga spremembe 24). 

Predlog spremembe 54
Člen 31, odstavek 4, pododstavek 2

Podpora tematskim dejavnostim se dodeli za 
dodatne upravičene stroške koordinacije in 
vzpostavitve mreže. Skupnost je lahko 
udeležena pri pokrivanju dodatnih 
upravičenih stroškov teh ukrepov.

50 % podpore tematskim dejavnostim se 
dodelijo za dodatne upravičene stroške 
koordinacije in vzpostavitve mreže. 
Skupnost je lahko udeležena pri pokrivanju 
dodatnih upravičenih stroškov teh ukrepov.

Obrazložitev

Enako obravnavanje vseh nepovratnih sredstev v višini 50 % podpre lastne interese pri 
ustreznem izvajanju programa (glejte obrazložitev predloga spremembe 24). 

Predlog spremembe 55
Člen 33, točka (b)

(b) srečanja strokovnjakov iz javnih ustanov 
in zainteresiranih strank, konference in drugi 

(b) srečanja strokovnjakov iz javnih ustanov 
ter predstavnikov malih in srednje velikih 
podjetij ter drugih zainteresiranih strank, 
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dogodki; konference in drugi dogodki;

Obrazložitev

Le z dejavno vključitvijo MSP je mogoče zagotoviti, da bodo ukrepi na področju IKT 
oblikovani podjetjem naklonjeno.

Predlog spremembe 56
Člen 36

Delovni program podrobno določa cilje in 
prednostne naloge, ukrepe, potrebne za 
njihovo izvajanje, delovne časovne 
razporede ter določi merila za vrednotenje in 
izbiro ukrepov v skladu s cilji iz člena 26.

Delovni program podrobno določa cilje in 
prednostne naloge, ukrepe, potrebne za 
njihovo izvajanje, delovne časovne 
razporede ter določi merila za vrednotenje in 
izbiro ukrepov v skladu s cilji iz člena 26. 
Opredelitev ciljev in prednostnih nalog 
mora omogočati prilagajanje prihodnjim 
razvojem ter novim poudarkom. Pravila in 
merila je treba izdelati skupaj z 
zainteresiranimi stranmi ter morajo biti za 
vse udeležence pregledna, jasna in 
razumljiva.

Obrazložitev

Le prožno oblikovanje programa zagotavlja najboljšo uporabo proračunskih sredstev v 
sorazmerno dolgem sedemletnem obdobju. Možnost spremembe namembnosti finančnih 
instrumentov mora zaradi novega razvoja še naprej obstajati. Pri tem morajo biti merila 
oblikovana realno in biti pregledna za vse zainteresirane strani ter udeležence. To olajša 
dobro in uspešno vlaganje prošenj ter uporabo zadevnih instrumentov.

Predlog spremembe 57
Poglavje III, naslov

Program inteligentna energija – Evropa Program inteligentna energija

Obrazložitev

Ker gre za evropski okvirni program, dodatek „Evropa“ ni potreben.

Predlog spremembe 58
Člen 37, odstavek 2, točka (b)
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(b) pospeševanje novih in obnovljivih virov 
energije in podpora energetski raznolikosti;

(b) pospeševanje novih in obnovljivih virov 
energije in podpora energetski raznolikosti 
ob ohranjanju obstoječih čistih virov 
energije; 

Obrazložitev

Energetska raznolikost zmanjšuje odvisnost od le enega vira energije. Pri izbiri posameznih 
sestavnih delov energetske mešanice je treba upoštevati tudi vire energije, ki že prispevajo k 
doseganju kjotskih ciljev in zagotavljajo oskrbo z energijo pri prekinitvi oskrbe z obnovljivimi 
viri energije.

Predlog spremembe 59
Člen 38, točka (b)

b) povečevanje naložb v državah članicah v 
nove tehnologije in tehnologije z najboljšimi 
rezultati na področjih energetske 
učinkovitosti, obnovljivih virov energije ter 
energetske raznovrstnosti, vključno s 
prometom, in sicer s premoščanjem vrzeli 
med uspešno predstavitvijo inovativnih 
tehnologij in njihovim dejanskim sprejemom 
na trgu v večjem obsegu za zagotavljanje 
vzvodja naložbam javnega in zasebnega 
sektorja, pospeševanje ključnih strateških 
tehnologij, zniževanje stroškov, pridobivanje 
izkušenj na tržišču, prispevati k zmanjšanju 
finančnega in drugega zaznanega tveganja 
ter ovir, ki preprečujejo tovrstne naložbe;

b) povečevanje naložb v državah članicah v 
nove tehnologije in tehnologije z najboljšimi 
rezultati na področjih energetske 
učinkovitosti, obnovljivih virov energije ter 
energetske raznovrstnosti ob ohranjanju 
obstoječih čistih virov energije, vključno s 
prometom, in sicer s premoščanjem vrzeli 
med uspešno predstavitvijo inovativnih 
tehnologij in njihovim dejanskim sprejemom 
na trgu v večjem obsegu za zagotavljanje 
vzvodja naložbam javnega in zasebnega 
sektorja, pospeševanje ključnih strateških 
tehnologij, zniževanje stroškov, pridobivanje 
izkušenj na tržišču, prispevati k zmanjšanju 
finančnega in drugega zaznanega tveganja 
ter ovir, ki preprečujejo tovrstne naložbe;

Obrazložitev

Energetska raznolikost zmanjšuje odvisnost od le enega vira energije. Pri izbiri posameznih 
sestavnih delov energetske mešanice je treba upoštevati tudi vire energije, ki že prispevajo k 
doseganju kjotskih ciljev in zagotavljajo oskrbo z energijo pri prekinitvi oskrbe z obnovljivimi 
viri energije.

Predlog spremembe 60
Člen 40, točka (a)

(a) pospeševanje novih in obnovljivih virov 
energije za centralizirano in decentralizirano 
proizvodnjo električne energije in toplote ter 

(a) pospeševanje novih in obnovljivih virov 
energije za centralizirano in decentralizirano 
proizvodnjo električne energije in toplote ter 
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podpiranja raznovrstnosti energetskih virov, 
razen ukrepov iz člena 41;

podpiranja raznovrstnosti energetskih virov 
ob ohranjanju obstoječih čistih virov 
energije, razen ukrepov iz člena 41;

Obrazložitev

Energetska raznolikost zmanjšuje odvisnost od le enega vira energije. Pri izbiri posameznih 
sestavnih delov energetske mešanice je treba upoštevati tudi vire energije, ki že prispevajo k 
doseganju kjotskih ciljev in zagotavljajo oskrbo z energijo pri prekinitvi oskrbe z obnovljivimi 
viri energije..

Predlog spremembe 61
Člen 43, točka (e a) (novo)

ea) ustvarjanje in finančna podpora mrež, 
katerih cilj je spodbujanje inovativnih 
tehnologij na področju zaposlovanja, na 
primer mreža organizacij za spodbujanje 
energetskih tehnologij (OPET), in 
informacije o uporabi teh tehnologij.  

Obrazložitev

Primerno organizirane mreže poenostavljajo izmenjavo dobrih praks ter širjenje tehnologij v 
zvezi z obnovljivimi viri energije in zvišujejo stopnjo učinkovitosti.

Predlog spremembe 62
Člen 45

Delovni program določa pravila za vsak 
posebni ukrep, ukrepe za izvajanje ciljev iz 
člena 37, izvedbene ukrepe kot tudi ureditev 
financiranja ter pravila sodelovanja. Določa 
izbirna merila, ki odražajo cilje Programa 
inteligentna energija – Evropa, in določa 
okvirni časovni razpored delovnega 
programa, zlasti glede vsebine pozivov k 
oddaji predlogov.

Delovni program določa pravila za vsak 
posebni ukrep, ukrepe za izvajanje ciljev iz 
člena 37, izvedbene ukrepe kot tudi ureditev 
financiranja ter pravila sodelovanja. Določa 
izbirna merila, ki kažejo na cilje Programa 
inteligentna energija – Evropa, in določa 
okvirni časovni razpored delovnega 
programa, zlasti glede vsebine pozivov k 
oddaji predlogov. Pravila, ukrepe in merila 
je treba izdelati skupaj z zainteresiranimi 
stranmi ter morajo biti za vse udeležence 
pregledni, jasni in razumljivi.

Obrazložitev

Jasna in pregledna pravila, ukrepi in merila olajšajo oddajo kakovostnih in uspešnih 
predlogov zainteresiranih strani.
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Predlog spremembe 63
Priloga II, točka 2.C, GIF 1

GIF 1 vlaga v posredniške sklade tveganega 
kapitala, ki vlagajo v do 10 let stara MSP, ki 
značilno začnejo s pred-A (semenskim) in A 
(zgodnjim) krogom, ter po potrebi zagotavlja 
nadaljnje naložbe. Največji skupni znesek 
vlaganja v posredniški sklad tveganega 
kapitala je 25 % od celotnega kapitala 
ustreznega sklada ali do 50 % za nove 
sklade, ki bodo verjetno imeli močno vlogo 
katalizatorjev pri razvoju tržišč tveganega 
kapitala za določeno tehnologijo ali za 
določeno regijo, kakor tudi za naložbene 
mehanizme poslovnih angelov. Največji 
skupni znesek vlaganja v posredniške sklade 
tveganega kapitala je 50 % v primerih, ko so 
naložbena usmeritev sklada MSP z 
dejavnostjo na področju ekoloških inovacij. 
Vsaj 50 % kapitala, vloženega v sklad, 
morajo prispevati investitorji, ki delajo v 
razmerah, ki ustrezajo običajnim tržnim 
razmeram (po „načelu investitorjev v tržnem 
gospodarstvu“), ne glede na pravno naravo 
in lastniško strukturo investitorjev, ki 
prispevajo ta del kapitala. Nobena obveznost 
v posameznem skladu ne sme preseči 30 
milijonov EUR. GIF1 lahko sovlaga z 
lastnimi viri EIS ali z viri s pooblastilom 
EIB ali drugimi viri, ki jih upravlja EIS.

GIF 1 vlaga v posredniške sklade tveganega 
kapitala, ki vlagajo v do 10 let stara MSP, ki 
značilno začnejo s pred-A (semenskim) in A 
(zgodnjim) krogom, ter po potrebi zagotavlja 
nadaljnje naložbe. Največji skupni znesek 
vlaganja v posredniški sklad tveganega 
kapitala je 25 % od celotnega kapitala 
ustreznega sklada ali do 50 % za nove 
sklade, ki bodo verjetno imeli močno vlogo 
katalizatorjev pri razvoju tržišč tveganega 
kapitala za določeno tehnologijo ali za 
določeno regijo, kakor tudi za naložbene 
mehanizme poslovnih angelov. Največji 
skupni znesek vlaganja v posredniške sklade 
tveganega kapitala je 50 % v primerih, ko so 
naložbena usmeritev sklada MSP z 
dejavnostjo na področju ekoloških inovacij. 
Vsaj 50 % kapitala, vloženega v sklad, 
morajo prispevati investitorji, ki delajo v 
razmerah, ki ustrezajo običajnim tržnim 
razmeram (po „načelu investitorjev v tržnem 
gospodarstvu“), ne glede na pravno naravo 
in lastniško strukturo investitorjev, ki 
prispevajo ta del kapitala. Pri tem si je treba 
prizadevati za čim večjo vključitev zasebnih 
vlagateljev. Nobena obveznost v 
posameznem skladu ne sme preseči 30 
milijonov EUR. GIF 1 lahko sovlaga z 
lastnimi viri EIS ali z viri s pooblastilom 
EIB ali drugimi viri, ki jih upravlja EIS.

Obrazložitev

Uporaba programa za ustanavljanje ETF, predhodnika GIF 1, v okviru MAP se je izkazala 
kot nezadostna. Razlog je bil pomanjkanje zasebnih vlagateljev, ki morajo zagotoviti 
predpisanih 50 % kapitala. Zato je treba za razliko od MAP v okviru PKI preizkusiti odprtost 
za javne vlagatelje – kot je predlagano v besedilu Komisije – ob vključitvi čim večjega števila 
zasebnih vlagateljev za dosego boljše uporabe GIF 1.

Predlog spremembe 64
Priloga II, točka 3.C, pododstavek 2
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Financiranje za pridobitev opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, vključno z 
inovacijskimi dejavnostmi, tehnološkim 
razvojem in pridobivanjem dovoljenj, je 
upravičeno.

Financiranje za pridobitev opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, vključno z 
inovacijskimi dejavnostmi, tehnološkim 
razvojem, sprejetjem čezmejnih poslovnih 
dejavnosti in pridobivanjem dovoljenj, je 
upravičeno.

Obrazložitev

Tudi cilj „internacionalizacije MSP“, ki se spodbuja, mora biti jasen cilj finančnih 
instrumentov. V poslovni praksi je financiranje čezmejnih naložbenih projektov MSP pogosto 
oteženo, ker posebnega dodatnega tveganja dejavnosti MSP v tujini ni mogoče deliti. 
Internacionalizacija MSP je zaradi čezmejnega značaja v celoti naloga EU in jo je zato treba 
spodbujati tudi finančno, ne pa le prek svetovalnih storitev.

Predlog spremembe 65
Priloga III, točka a, naslov

a. Informacije, odziv in storitve poslovnega 
sodelovanja

a. Informacije, odziv in storitve poslovnega 
sodelovanja (storitve, ki so jih do zdaj 
ponujali evropski informacijski centri 
(EIC))

Predlog spremembe 66
Priloga III, točka a, alinea 7 a (novo)

– podpora MSP pri dostopu do razpisanih 
javnih naročil po vsej Evropi.

Obrazložitev

Podpora malim in srednje velikim podjetjem pri dostopu do razpisanih javnih naročil v 
Evropi podjetjem odpira dodatne poslovne možnosti ter spodbuja konkurenčnost in koriščenje 
evropskega notranjega trga.

Predlog spremembe 67
Priloga III, točka c., alinea 2

– pomoč MSP pri opredeljevanju njihovih 
potreb RTP in pri iskanju partnerjev s 
sorodnimi potrebami RTP;

– pomoč MSP pri opredeljevanju njihovih 
potreb RTP in pri iskanju partnerjev s 
sorodnimi potrebami RTP ter pri 
predlaganju/iskanju ponudnikov storitev 
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RTP;

Obrazložitev

MSP potrebujejo tudi dokončno svetovanje pri iskanju ponudnikov storitev RTP.
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Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, 
Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel 
António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo 
Strejček.

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas 
Mann, Tobias Pflüger, Andreas Schwab, Corien Wortmann-Kool

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Martine Roure, Holger Krahmer, Thomas Wise

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku) -


