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Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 53
Naslov

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovativnost (2007–2013)

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovativnost zlasti za mala 
in srednje velika podjetja (MSP) (2007–
2013)

Or. fr

Obrazložitev

Na strani 4 obrazložitve je navedeno, da bo „Program za podjetništvo in inovativnost [...] 
povezal dejavnosti ... Posebno bo meril na mala in srednje velika podjetja ...“ Vseeno pravno 
besedilo ne vsebuje te pomembne podrobnosti, ki pa je vključena v naslov večletnega 
programa.



PE 367.642v01-00 2/100 AM\593717SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 54
Uvodna izjava 2

(2) Za povečanje konkurenčnosti in
inovacijske zmogljivosti v Skupnosti, 
napredek družbe znanja in trajnostni razvoj, 
ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti, 
je treba ustanoviti Okvirni program za 
konkurenčnost in inovativnost (v nadaljnjem 
besedilu „okvirni program“).

(2) Za povečanje konkurenčnosti in 
inovacijske zmogljivosti v Skupnosti, 
napredek družbe znanja, odziv na 
demografske spremembe družbe EU in 
trajnostni razvoj, ki temelji na uravnoteženi 
gospodarski rasti, je treba ustanoviti Okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost (v 
nadaljnjem besedilu „okvirni program“).

Or. en

Obrazložitev

Prevečkrat se pozablja na enega od glavnih izzivov današnje družbe in nosilcev gospodarskih 
možnosti, če je pravilno obravnavan.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 55
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Glede na to, da je program sestavljen 
iz obstoječih programov, se zdi 
priporočljivo, da se, v interesu najboljše 
prakse, tudi drugim stebrom omogoči, da 
uporabijo dobre izkušnje z obstoječo 
Izvajalsko agencijo za inteligentno 
energijo, ki je bila ustanovljena za program 
Inteligentna energija – Evropa.

Or. de

Obrazložitev

MSP morajo imeti možnost, da hitro in preprosto dobijo zanesljive informacije.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 3 a (novo)

3a). Evropska listina o malih podjetjih, ki je 
bila sprejeta na Evropskem svetu v Feiri 
dne 19. junija 2000, opisuje mala podjetja 
kot „hrbtenico evropskega gospodarstva“. 
Posebno naravo, zahteve in pričakovanja 
teh podjetij vključno z obrtnimi podjetji je 
treba učinkoviteje upoštevati v nacionalnih 
in evropskih politikah. Zato si mora okvirni 
program prizadevati tudi za izvajanje 
Evropske listine o malih podjetjih.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska listina o malih podjetjih določa 10 prednostnih usmeritev, s katerimi si prizadeva 
zlasti za spodbujanje duha podjetništva in inovativnosti. Evropski parlament je ponovno 
potrdil namero, da bo zagotovil učinkovitejše izvajanje Listine pri pripravi, oblikovanju in 
izvajanju nacionalne ter evropske zakonodaje o malih podjetjih. Zato mora okvirni program 
podpirati izvajanje Listine.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 57
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Okvirni program mora upoštevati 
rezultate vrednotenj v skladu z Evropsko 
listino o malih podjetjih in Akcijskim 
načrtom o podjetništvu.

Or. sv

Obrazložitev

Evropska listina o malih podjetjih zajema deset usmeritev, ki jih morajo države članice in 
Komisija vsako leto ocenjevati. Vsaka država mora navesti tudi dosežen napredek. Ta 
rezultat, skupaj s prednostnimi nalogami iz Akcijskega načrta o podjetništvu, mora biti 
podlaga za okvirni program.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava 14

(14) Rast in konkurenčnost podjetij v 
industrijskem in storitvenem sektorju sta 
odvisna od sposobnosti podjetij, da se hitro 
prilagajajo na spremembe in izkoriščajo svoj 
inovacijski potencial. Ta izziv velja za 
podjetja vseh velikosti, vendar je zlasti 
pomemben za manjša podjetja. Zato je 
primerno ustanoviti poseben program, 
imenovan „Program za podjetništvo in 
inovativnost“.

(14) Rast in konkurenčnost podjetij v 
industrijskem in storitvenem sektorju sta 
odvisni od sposobnosti podjetij, da se hitro 
prilagajajo na spremembe in izkoriščajo svoj 
inovacijski potencial. Ta izziv velja za 
podjetja vseh velikosti, vendar je zlasti 
pomemben za manjša podjetja, v katerih je 
treba spodbujati ter pospeševati podjetniški 
nazor in duh podjetništva, ob upoštevanju 
njihovih posebnih značilnosti. Zato je 
primerno ustanoviti poseben program, 
imenovan „Program za podjetništvo in 
inovativnost“.

Or. fr

Obrazložitev

Podjetniški nazor je bistven za uspeh Lizbonske strategije. Vseeno ne morejo biti ukrepi za 
razvoj ter pospeševanje duha inovativnosti in podjetništva povsem enaki za vsa podjetja, 
katerih velikost, narava in dejavnosti so precej različne.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Predlog spremembe 59
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) Inovativnost je treba razumeti v 
širšem pomenu besede, tako da vključuje 
tehnološko inovativnost, razvoj zmogljivosti 
visoko, srednje in nizko tehnološko razvitih 
podjetij ter posodabljanje dejavnosti in 
storitev, zlasti tistih, ki jih zagotavljajo mala 
podjetja in mikropodjetja, ter njihovo 
posodabljanje za doseganje socialnih ciljev 
in ustvarjanje delovnih mest. Upoštevati je 
treba tudi bistveno vlogo, ki jo imajo ta 
podjetja pri prilagajanju in razširjanju 
obstoječih tehnologij.

Or. fr
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Obrazložitev

Mala podjetja, zlasti tista, ki delujejo na področju proizvodnje in predelave blaga in storitev 
ter zagotavljajo nadaljnjo dodano vrednost, si prizadevajo, da bi zagotovila svojo rast in 
povečala konkurenčnost z inovativnim prilagajanjem obstoječe tehnologije in/ali 
posodabljanjem delovnih metod. Zato je treba pojem inovativnosti razširiti, da bi se bolje 
upoštevala posebna narava teh podjetij, zlasti pogoji za povečanje njihove produktivnosti in 
potencial za ustvarjanje delovnih mest.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 60
Uvodna izjava 16

(16) Sporočilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o „Spodbujanju 
tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski 
načrt Evropske unije za okoljske 
tehnologije“ poziva, naj programi Skupnosti 
podprejo razvoj in uporabo okoljskih 
tehnologij ter se mobilizirajo finančni 
instrumenti za delitev tveganja naložb v 
okoljske tehnologije.

(16) Sporočilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o „Spodbujanju 
tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski 
načrt Evropske unije za okoljske 
tehnologije“ poziva, da programi Skupnosti 
podprejo razvoj in uporabo okoljskih 
tehnologij ter se mobilizirajo finančni 
instrumenti za delitev tveganja naložb v 
okoljske tehnologije. Okvirni program bo 
zato spodbujal uporabo okoljskih tehnologij 
s pilotnimi projekti in projekti replikacije 
trgov, s pospeševanjem prostovoljnih 
pristopov na področjih, kot sta okoljsko
upravljanje in povezovanje ustreznih 
udeležencev v mreže. Podpiral bo ekološko 
inovativnost podjetij s skupnimi naložbami 
v sklade rizičnega kapitala. Izboljševal bo 
tudi znanje vseh pomembnih 
zainteresiranih strani, zlasti tistih v 
finančni skupnosti, o gospodarskih 
možnostih za ekološko inovativnost. 
Komisija in države članice bodo zagotovile, 
da bo v upravljalne odbore, kjer se 
razpravlja in odloča o takšnih vprašanjih, 
imenovanih dovolj strokovnjakov za 
ekološko inovativnost.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasniti moramo, kako bo okvirni program obravnaval ekološko inovativnost in kaj bo 
vključevala. Ena od najpomembnejših zadev za zagotovitev vidnosti ekološke inovativnosti je, 
da morajo biti strokovnjaki za ekološko inovativnost dobro zastopani v ustreznih delovnih 
odborih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 61
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. Posebno pozornost je treba 
nameniti podpori podjetnicam, mladim 
podjetnikom in podjetnikom z neevropskim 
ozadjem, ker je za te skupine dostop do 
rizičnega kapitala pogosto težji.

Or. sv

Obrazložitev

Podjetnice, mladi podjetniki in podjetniki z neevropskim ozadjem imajo pogosto velike težave 
pri dostopu do rizičnega kapitala. Če želimo, da Evropa doseže cilje Lizbonske strategije, je 
treba vsem dati možnost za razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Znanje ter strokovno znanje in 
izkušnje, ki se lahko neposredno 
preoblikujejo v inovativne tržne proizvode, 
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se lahko brezplačno ponudijo MSP prek 
nacionalnega ali regionalnega sistema 
„potrdil o znanju“ za MSP, s čimer se 
izboljša njihova inovacijska zmogljivost. 
Uporaba sistema „potrdil o znanju“ za 
MSP, financiranega na ravni držav članic, 
se lahko izkaže za uporabno sredstvo za 
podpiranje razširjanja znanja. „Potrdila o 
znanju“ lahko imajo korist od financiranja 
EU, in sicer v skladu z Okvirnim 
programom za raziskave in tehnološki 
razvoj ter strukturne sklade (v skladu s 
ciljem „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“).

Or. en

Obrazložitev

Sistem potrdil o znanju za MSP uvaja nov mehanizem podpore za MSP z uporabo obstoječega 
znanja in njegovim prenosom na inovativne aplikacije, s čimer se zmanjša „vrzel v znanju“ v 
industrijah in podjetjih EU. Lahko se izkaže za zelo uporaben mehanizem, ki se financira s 
finančnimi sredstvi, kot so 7. okvirni program ali strukturni skladi, in ki tako dopolnjuje cilje 
okvirnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 21

(21) Skupnost se mora opremiti z zanesljivo 
analitično podlago v podporo oblikovanju 
politik na področju MSP, podjetništva, 
inovativnosti in konkurenčnosti v 
industrijskih sektorjih. Ta podlaga mora 
prispevati dodano vrednost informacijam, ki 
so na nacionalni ravni dostopna za ta 
področja. Skupnost mora skrbeti za skupni 
razvoj strategij za konkurenčnost v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
spodbujanje najboljših praks v zvezi s 
podjetniškim okoljem in kulturo, vključno z 
družbeno odgovornostjo podjetij in enakimi 
možnostmi, ter spodbujanje nastanka mladih 
podjetnikov.

(21) Skupnost se mora opremiti z zanesljivo 
analitično podlago v podporo oblikovanju 
politik na področju MSP, podjetništva, 
inovativnosti in konkurenčnosti v 
industrijskih sektorjih. Ta podlaga mora 
prispevati dodano vrednost informacijam, ki 
so na nacionalni ravni dostopne za ta 
področja. Skupnost mora skrbeti za skupni 
razvoj strategij za konkurenčnost v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
spodbujanje najboljših praks v zvezi s 
podjetniškim okoljem in kulturo, vključno z 
družbeno odgovornostjo podjetij in enakimi 
možnostmi, ter spodbujanje nastanka mladih 
podjetnikov. Skupnost mora zagotoviti tudi 
sprejetje evropske opredelitve mladih 
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inovativnih družb in mladih družb, ki 
kotirajo na borzi, kot skupnega 
referenčnega vzorca za države članice, ki 
želijo vzpostaviti ugoden fiskalni režim za 
MSP.

Or. en

Obrazložitev

Ugoden fiskalni režim, kot je opisan v opredelitvah „mlade inovativne družbe“ in „mlade 
družbe, ki kotira na borzi“, ki zajemata znižanje davkov in izvzetje socialnih stroškov, je 
dejavnik, ki bo povečal naložbe v MSP. Davčne zadeve so načeloma urejene na nacionalni 
ravni, vendar skupni razvoj strategije za konkurenčnost zahteva skupni referenčni vzorec za 
izvajanje s strani držav članic, ki želijo vzpostaviti davčne spodbude za ustanovitev novih 
podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 21

(21) Skupnost se mora opremiti z zanesljivo 
analitično podlago v podporo oblikovanju 
politik na področju MSP, podjetništva, 
inovativnosti in konkurenčnosti v 
industrijskih sektorjih. Ta podlaga mora 
prispevati dodano vrednost informacijam, ki 
so na nacionalni ravni dostopna za ta 
področja. Skupnost mora skrbeti za skupni 
razvoj strategij za konkurenčnost v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
spodbujanje najboljših praks v zvezi s 
podjetniškim okoljem in kulturo, vključno z 
družbeno odgovornostjo podjetij in enakimi 
možnostmi, ter spodbujanje nastanka mladih 
podjetnikov.

(21) Skupnost se mora opremiti z zanesljivo 
analitično podlago v podporo oblikovanju 
politik na področju mikropodjetij, MSP, 
podjetništva, inovativnosti in konkurenčnosti 
v industrijskih sektorjih. Ta podlaga mora 
prispevati dodano vrednost informacijam, ki 
so na nacionalni ravni dostopne za ta 
področja. Te statistike o položaju 
mikropodjetij in MSP je treba upoštevati ter 
o njih razpravljati na spomladanskih vrhih 
Evropskega sveta v okviru poročanja o 
lizbonskem procesu. Skupnost mora skrbeti 
za skupni razvoj strategij za konkurenčnost v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
spodbujanje najboljših praks v zvezi s 
podjetniškim okoljem in kulturo, vključno z 
družbeno odgovornostjo podjetij in enakimi 
možnostmi, ter spodbujanje nastanka mladih 
podjetnikov.

Or. sv
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Obrazložitev

EU mora imeti ustrezne statistike in primerljive podatke o mikropodjetjih in MSP. O teh 
podatkih je treba potem razpravljati na najvišji politični ravni na spomladanskih vrhih 
Evropskega sveta v okviru poročanja o lizbonskem procesu.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 21 a (novo)

(21a) Poslovne raziskave Skupnosti 
prenizko vrednotijo pomen malih podjetij in 
mikropodjetij ter njihovih različnih 
sestavnih delov. O njihovem položaju in 
vlogi je malo podatkov, čeprav zavzemajo 
skoraj 98 % industrijskih struktur Evropske 
unije. Zato so nujne ekonomske in 
statistične raziskave ter analize teh podjetij, 
zlasti v obrtnem sektorju.

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav obstaja uradna opredelitev, da mala podjetja in mikropodjetja zavzemajo 98 % 
podjetij, ustanovljenih v Uniji, so obstoječe raziskave Skupnosti premalo izčrpne. Zato je 
treba ukrepati za izboljšanje statističnih in ekonomskih informacij o malih in obrtnih 
podjetjih, da se omogoči kar najustreznejše izvajanje akcijskih programov Skupnosti, ki so jim 
namenjeni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 22 a (novo)

(22a) V skladu s tretjo izdajo priročnika 
Oslo (OECD/Eurostat, november 2005) je 
„inovacija“ izvajanje novega ali znatno 
izboljšanega izdelka (blaga ali storitve) ali 
postopka, novega načina trženja ali novega 
načina organizacije poslovnih praks, 
organizacije delovnih mest ali zunanjih 
odnosov. „Inovacijske dejavnosti“ so vsi 
znanstveni, tehnološki, organizacijski, 
finančni in komercialni ukrepi, ki dejansko 
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povzročajo izvajanje inovacij ali so mu 
namenjeni. Nekatere inovacijske dejavnosti 
so inovativne, druge niso nove dejavnosti, 
vendar so potrebne za izvajanje inovacij. 
Inovacijske dejavnosti vključujejo tudi 
raziskovanje in razvoj, ki nista neposredno
povezana z razvojem posamezne inovacije. 
Zato mora okvirni program vključevati 
inovacije v vseh sektorjih in se vanje 
usmeriti z vseh vidikov vrednostne verige:
proizvodnje, razširjanja, trženja, 
upravljanja, človeških virov itd. Okvirni 
program mora vključevati tudi 
institucionalne inovacije, ki zajemajo 
inovacije orodij, načinov, vzorcev in 
strategij, ki se uporabljajo za upravljanje 
inovacij.

Or. en

Obrazložitev

Priročnik Oslo vsebuje smernice OECD/EU za zbiranje in razlago podatkov o inovacijah. 
Priročnik je bil nedavno revidiran in tretja izdaja je bila predstavljena novembra 2005. 
Priročnik pojasnjuje koncept inovativnosti in ker mora biti opredelitev inovativnosti v 
okvirnem programu v skladu z najnovejšimi zahtevami koncepta inovativnosti, je priročnik 
Oslo očiten vir takih opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 23

(23) Trg za prenos in prevzem znanja je 
pogosto nejasen, obenem pa pomanjkanje 
informacij in neuspešno povezovanje 
ustvarijo tržne ovire. Podjetja se prav tako 
srečujejo s težavami pri vključevanju 
tehnologij, ki niso del njihovega običajnega 
področja dejavnosti, in dostopu do novih 
veščin. Inovativnost lahko vključuje velika 
finančna tveganja, donosnost je lahko zaradi 
razvojnih zastojev zapoznela in davki 
vplivajo na razliko med uspehom in 
neuspehom. Ponavadi primanjkuje veščin, 
potrebnih za izkoriščanje priložnosti. 

(23) Trg za prenos in prevzem znanja je 
pogosto nejasen, obenem pa pomanjkanje 
informacij in neuspešno povezovanje 
ustvarita tržne ovire. Podjetja se prav tako 
srečujejo s težavami pri vključevanju 
tehnologij, ki niso del njihovega običajnega 
področja dejavnosti, in dostopu do novih 
veščin. Inovativnost lahko vključuje velika 
finančna tveganja, donosnost je lahko zaradi 
razvojnih zastojev zapoznela in davki 
vplivajo na razliko med uspehom in 
neuspehom. Ponavadi primanjkuje veščin, 
potrebnih za izkoriščanje priložnosti. 
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Institucionalne in zakonodajne ovire lahko 
zadržujejo ali preprečujejo nastanek novih 
trgov in dostop do njih. Poleg tega je 
nastanek inovacije lahko odvisen od 
gospodarskih okoliščin.

Institucionalne in zakonodajne ovire lahko 
zadržujejo ali preprečujejo nastanek novih 
trgov in dostop do njih. Zakoni o stečaju 
lahko zelo nespodbudno vplivajo na 
prevzemanje podjetniškega tveganja zaradi 
strahu pred neuspehom. Razen tega je 
nastanek inovacije lahko odvisen od 
gospodarskih okoliščin.

Or. en

Obrazložitev

Zakon o stečaju je lahko težko ureditveno breme pri prevzemu podjetniškega tveganja in s tem 
tudi pri ustanovitvi malih inovativnih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 25 a (novo)

(25a) Ustanovitev enotne specializirane 
Agencije Skupnosti za inovativnost bi se 
lahko izkazala kot dodaten, učinkovit 
mehanizem za povečanje inovativnosti v 
EU.

Or. en

Obrazložitev

Inovativnost je glavna prvina, ki spodbuja konkurenčnost. Vseeno je, razen predlaganih 
ukrepov v sedanjem sklepu, potreben dodaten mehanizem na evropski ravni, da se uskladijo 
ustrezne politike v EU in se poveča inovativnost. Potrebna je namenska evropska agencija za 
inovativnost s strokovnim osebjem, ki bo lahko ocenilo položaj v EU v zvezi s tem in 
predlagalo potrebne ukrepe, neodvisno in po možnosti ob politikah, ki jih spodbuja Komisija, 
pri tem pa ohranjalo operativno povezavo s Komisijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Claude Turmes

Predlog spremembe 69
Uvodna izjava 28 a (novo)

(28a) Interoperabilnost je bistvena za 
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razvoj informacijske družbe.

Or. en

Obrazložitev

Interoperabilnost je ključ do uspeha inovativne informacijske družbe; pomembnost 
interoperabilnosti je prikazana na primer s sprejetjem „Evropskega okvira interoperabilnosti 
za vseevropske storitve e-uprave“ (http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) in 
opredelitve odprtih standardov, zajete v njem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava 34

(34) Naravni viri, katerih skrbno in 
preudarno rabo določa člen 174 Pogodbe, 
poleg obnovljivih virov energije vključujejo 
olje, zemeljski plin in trdna goriva, ki so 
glavni viri energije, pa tudi glavni viri emisij 
ogljikovega dioksida.

(34) Naravni viri, katerih skrbno in 
preudarno rabo določa člen 174 Pogodbe, 
poleg nekaterih obnovljivih virov energije 
vključujejo olje, zemeljski plin in trdna 
goriva, ki so glavni primarni viri energije, 
pa tudi glavni viri antropogenih emisij 
ogljikovega dioksida.

Or. en

Obrazložitev

Vsi naravni viri iz člena 174 Pogodbe niso obnovljivi viri energije in obratno. Sončna 
energija – zagotovo obnovljivi vir energije – na primer ni naravni vir iz člena 174. Voda –
zagotovo naravni vir – je obnovljivi vir energije za vodno energijo.
Emisije CO2 iz biotskih virov so veliko večje kot antropogene emisije. Slednje nastanejo zlasti 
zaradi zgorevanja ogljikovodikov, premoga in drugih trdnih goriv.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 71
Uvodna izjava 34 a (novo)

(34a) Raznovrstnost oskrbe z energijo 
zmanjšuje odvisnost od enega vira energije. 
Pri izbiranju posameznih sestavnih delov 
energetske mešanice je treba vseeno 
upoštevati tiste vire energije, ki že 
prispevajo k doseganju ciljev Kjotskega 
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protokola in zagotavljajo oskrbo z energijo 
v primeru motenj oskrbe z obnovljivimi viri 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati obstoječe energije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 72
Uvodna izjava 35

(35) Zelena knjiga z naslovom „K evropski 
strategiji za zanesljivost oskrbe z energijo“1

ugotavlja, da Evropska unija postaja vse bolj 
odvisna od zunanjih virov energije in da 
njena odvisnost v naslednjih 20 ali 30 letih 
lahko naraste do 70 %. Zato poudarja 
potrebo, da se politika ponudbe uravnava z 
jasnim ukrepanjem pri politiki 
povpraševanja ter poziva k porabi, ki naj jo 
bolje upravljajo in je okolju prijaznejša, 
zlasti na področju prometa in gradbeništva. 
Poziva tudi, da je treba dati prednost razvoju 
novih in obnovljivih virov v odgovor na 
izziv globalnega segrevanja in za dosego 
cilja, ki je bil zastavljen že v predhodnih 
akcijskih načrtih in resolucijah, in sicer 12 % 
energije iz obnovljivih virov energije v bruto 
nacionalni porabi do leta 2010.

(35) Zelena knjiga z naslovom „K evropski 
strategiji za zanesljivost oskrbe z energijo“2

je ugotovila, da Evropska unija postaja vse 
bolj odvisna od zunanjih virov energije in da 
bi lahko njena odvisnost v naslednjih 20 ali 
30 letih narasla do 70 %. Zato poudarja 
potrebo, da se politika na strani ponudbe
uravnava z jasnim ukrepanjem pri politiki na 
strani povpraševanja, ter poziva k porabi, ki 
naj jo bolje upravljajo in je okolju 
prijaznejša, zlasti na področju prometa in 
gradbeništva. Poziva tudi, da je treba dati 
prednost razvoju novih in obnovljivih virov 
v odgovor na izziv globalnega segrevanja in 
za dosego cilja, ki je bil zastavljen že v 
predhodnih akcijskih načrtih in resolucijah, 
in sicer 12 % energije iz obnovljivih virov 
energije v bruto nacionalni porabi do leta 
2010.

Or. en

  
1 COM(2000)769, 29.11.2000.
2 COM(2000)769, 29.11.2000.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Predlog spremembe 73
Uvodna izjava 40 a (novo)

(40a) Ta posebni program mora prispevati 
k doseganju splošnih ciljev o izboljšanju 
energetske raznovrstnosti in varnosti 
oskrbe ter povečanju konkurenčnosti družb 
EU, zlasti MSP, ob varovanju okolja in 
izpolnjevanju mednarodnih obveznosti na 
tem področju. Ukrepi za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v posebnem 
programu bodo usmerjeni tudi v tehnološke 
izboljšave v proizvodnih postopkih in bodo
predlagali izboljšave učinkovitosti z 
izboljšano prevozno logistiko.

Or. en

Obrazložitev

Ta uvodna izjava poudarja, da izboljšave učinkovitosti, predvidene s tem posebnim 
programom, obravnavajo tudi tehnološke spremembe in optimizacijo prevozne logistike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 74
Uvodna izjava 42

(42) Obnovljivi viri energije in energetska 
učinkovitost nimajo samo okoljskih 
prednosti, temveč so tudi med najhitreje 
rastočimi industrijami v Skupnosti ter 
ustvarjajo nova in inovativna delovna mesta. 
Evropska industrija obnovljivih virov 
energije je v svetovnem vodstvu glede 
razvoja tehnologij za proizvodnjo elektrike 
iz obnovljivih virov energije. Koristijo 
gospodarski in družbeni koheziji in 
preprečujejo zapravljanje virov.

(42) Obnovljivi viri energije in energetska 
učinkovitost nimajo samo okoljskih 
prednosti, temveč so tudi med najhitreje 
rastočimi industrijami v Skupnosti ter 
ustvarjajo nova in inovativna delovna mesta. 
Evropska industrija obnovljivih virov 
energije v svetu vodi glede razvoja 
tehnologij za proizvodnjo elektrike iz 
obnovljivih virov energije. Koristijo 
gospodarski in družbeni koheziji in 
preprečujejo zapravljanje virov. Stalne 
naložbe in nadaljnji tehnološki razvoj v 
sektorju obnovljivih virov energije so 
bistveni za trajnostni razvoj.
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Or. en

Obrazložitev

Glede na naraščajočo porabo energije je zelo pomembno zahtevati nadaljnje naložbe na tem 
področju, da se dosežejo dogovorjeni cilji v sektorju obnovljivih virov energije in se ohrani 
vodilni položaj evropske industrije obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Predlog spremembe 75
Uvodna izjava 45

(45) Mednarodna razsežnost programa 
(„COOPENER“) iz 
Odločbe št. 1230/2003/ES se nadaljuje v 
okviru novih instrumentov Skupnosti za 
zunanjo pomoč.

(45) Mednarodno razsežnost programa 
(„COOPENER“) iz 
Odločbe št. 1230/2003/ES je treba 
nadaljevati v okviru novih instrumentov 
Skupnosti za zunanjo pomoč kot del 
tematskega programa v zvezi z okoljem in 
trajnostnim upravljanjem naravnih virov, 
vključno z energijo. Vseeno mora obstajati 
tesno razmerje med zadevnim delom 
tematskega programa in posebnim 
programom „Inteligentna energija –
Evropa“, da se lahko izkoristi posebno 
strokovno znanje Izvajalske agencije za 
inteligentno energijo v Evropi in pomaga 
MSP, da izkoristijo potencialne trge za 
inteligentno energijo zunaj Evrope.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Ján Hudacký

Predlog spremembe 76
Uvodna izjava 47 a (novo)

(47a) Okvirni program mora delovati po 
načelu subsidiarnosti z ustreznimi 
regionalnimi organizacijami, da se okrepita 
konkurenčnost in inovativnost MSP, po 
možnosti na lokalni in regionalni ravni.

Or. en
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Obrazložitev

Povečanje socialno-ekonomske kohezije regij je odvisno zlasti od ravni konkurenčnosti in 
inovativnosti lokalnih MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 77
Uvodna izjava 49 a (novo)

(49a) Svetovalni odbor na visoki ravni za 
konkurenčnost in inovativnost mora 
svetovati Komisiji, da se lahko zagotovi 
skladno izvajanje okvirnega programa kot 
celote.

Or. en

Obrazložitev

Zagotovljena mora biti sinergija znotraj okvirnega programa ter med njim in drugimi 
programi Skupnosti.

Da se to zagotovi in da se vključi priročnik Oslo (OECD/Eurostat, nov. 2005), je strokovno 
znanje strokovne skupine pri pripravi delovnih programov koristno za splošno upravljanje 
kakovosti programa.

Priročnik Oslo pojasnjuje koncept inovacije in je bil nedavno revidiran. Ker mora biti 
opredelitev inovacije v okvirnem programu v skladu z najnovejšimi zahtevami koncepta 
inovacije, je priročnik Oslo očiten vir takih opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 78
Uvodna izjava 49 a (novo)

(49a) Svetovalni odbor na visoki ravni za 
konkurenčnost in inovativnost mora 
svetovati Komisiji, da se lahko zagotovi 
skladno izvajanje okvirnega programa kot 
celote.

Or. en
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Obrazložitev

Namesto razdelitve programa na tri povsem različne podprograme moramo zagotoviti 
njegovo skladnost z učinkovitimi sinergijami in usklajevanjem treh podprogramov. Odbor 
strokovnjakov na visoki ravni lahko to doseže z nasveti, ki jih zagotavlja, tudi v zvezi z letnimi 
programi. Še bolj pomembno je, da bo okvirni program imel korist od izkušenj in strokovnega 
znanja članov tega odbora. Razen tega predlog Komisije ne vključuje posvetovanja z 
zainteresiranimi stranmi in sodelovanja v postopku izvajanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 79
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; vseeno 
spodbuja inovativno trženje rezultatov 
raziskav in tehnološkega razvoja. Zagotovi 
se, da ni finančne vrzeli med raziskavami, 
razvojem in inovacijami.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je pojasniti obseg izvajanja med okvirnim programom in 7. okvirnim 
programom, da se preprečijo kakršne koli vrzeli v raziskovalno-inovacijskem postopku.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 80
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, ampak 
izrecno podpira inovativne aplikacije 
rezultatov raziskovalnega in razvojnega 
dela s strani podjetij.

Or. es
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Obrazložitev

Nujno je treba spodbujati prenos tehnologije ter zapolniti sedanjo vrzel med raziskavami in 
komercialno uporabo v Evropi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 81
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

a) pospeševanje konkurenčnosti podjetij ter 
zlasti majhnih in srednje velikih podjetij 
(MSP);

a) pospeševanje konkurenčnosti podjetij ter 
zlasti malih in srednje velikih podjetij (MSP) 
ter mikropodjetij;

Or. es

Obrazložitev

Čeprav je izraz mikropodjetja zajet v opredelitvi MSP, mora okvirni program poudariti 
pomen mikropodjetij za evropsko gospodarstvo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Predlog spremembe 82
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) pospeševanje konkurenčnosti podjetij ter 
zlasti majhnih in srednje velikih podjetij 
(MSP);

(a) pospeševanje konkurenčnosti podjetij ter 
zlasti malih in srednje velikih podjetij 
(MSP), s posebnim poudarkom na malih in 
obrtnih podjetjih;

Or. fr

Obrazložitev

Mala podjetja sestavljajo skoraj 98 % industrijskih struktur Evropske unije in zagotavljajo 
skoraj 50 % delovnih mest. Mala in zlasti obrtna podjetja imajo posebne značilnosti, potrebe 
in pričakovanja. 

Zato mora okvirni program tem podjetjem nameniti posebno pozornost z določitvijo ukrepov, 
ki jih je treba sprejeti za izpolnjevanje njihovih posebnih zahtev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 83
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) pospeševanje inovativnosti, vključno z 
ekološko inovativnostjo;

(b) pospeševanje inovativnosti, vključno z 
ekološko inovativnostjo in inovacijami za 
izboljšanje varnostne zmogljivosti EU;

Or. de

Obrazložitev

Glede na spremenjeno varnostno okolje mora okvirni program dopolniti Raziskovalni 
program evropske varnosti s pospeševanjem spodbujanja inovacij, ki izboljšujejo varnost EU 
in njenih državljanov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Norbert Glante

Predlog spremembe 84
Člen 2, odstavek 1, točka (b a) (novo)

ba) pospeševanje inovativnega 
komercialnega izvajanja rezultatov razvoja 
in raziskav, vključno s stopnjo med 
raziskavami in uporabo/trženjem po 
dokončanju predkonkurenčnega razvoja;

Or. de

Obrazložitev

Pretvorba rezultatov razvoja in raziskav v komercialne proizvodne postopke in tržne izdelke 
je bistvena za izkoriščanje inovativnega potenciala. Zlasti je pomembno zapolniti vrzel med 
raziskavami in inovativnostjo. Zato je pomembno, da ni nobene tehnične vrzeli v zvezi z 
upravičenostjo do subvencij. Stopnja med raziskavami in uporabo ni sivo območje in ni 
omejena na obdobje zasnove.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 85
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) pospeševanje razvoja konkurenčne, 
inovativne in inkluzivne informacijske 

(c) pospeševanje razvoja trajnostne, 
konkurenčne, inovativne in inkluzivne 
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družbe; informacijske družbe;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s Pogodbo morajo vsi programi EU upoštevati vidik trajnosti. Trajnost je tudi cilj 
Lizbonske strategije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 86
Člen 2, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) začeti izvajanje programa, 
namenjenega posebej malim podjetjem, da 
se na ravni Skupnosti, nacionalni in 
regionalni ravni olajša izvajanje zasnov 
ukrepov, določenih v Evropski listini o 
malih podjetjih.

Or. fr

Obrazložitev

Obstaja uradna opredelitev malih podjetij in mikropodjetij – sestavljajo 98 % podjetij v 
Evropi. To omogoča opredelitev ustrezne politike. Deset priporočil v Evropski listini o 
malih podjetjih je treba končno učinkovito izvajati. Na strani 5 obrazložitveje navedeno, 
da „bo (program) pomemben ... instrument pri zagotavljanju podpore na ravni Skupnosti 
ukrepom držav članic pri uresničevanju Evropske listine o malih podjetjih“. Sprememba 
zgolj vključi ta dober namen v pravno besedilo. Ob tem Komisija prepogosto pozablja, da 
je tudi sama odgovorna za izvajanje Listine.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 87
Člen 2, odstavek 1, točka (d a) (novo)

da) prispevanje k optimizaciji razmerij med 
obstoječimi informacijskimi službami za 
pomoč uporabnikom (EU, nacionalni ali 
regionalni, tj. EIC), ki lahko MSP, 
industriji in znanstvenim ustanovam 
zagotovijo vse potrebne informacije o tem 
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okvirnem programu, sedmem okvirnem 
programu za raziskave in razvoj ter 
strukturnih skladih.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe informacijske službe za pomoč uporabnikom morajo prejeti smernice in 
informacije, da lahko omogočajo storitve MSP, industriji in znanstvenim ustanovam v skladu 
z načelom dopolnjevanja skladov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 88
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

2a. Izvajanje ciljev okvirnega programa 
usklajuje odbor za horizontalno 
upravljanje, sestavljenim iz predstavnikov 
odborov UOPPI, UOIKT in UOIE, 
ustanovljenih v skladu s členom 46.

Or. en

Obrazložitev

Razen treh upravljalnih odborov za vse posebne programe okvirnega programa je 
koordinacijski organ, ki spremlja skladnost s horizontalnimi cilji okvirnega programa, 
uporabno orodje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 89
Člen 4, točka (d)

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Razširitev programa, tako da bi vključeval cel svet, bi premočno obremenila finančno 
dimenzijo tega programa in bi pomenila nezmožnost obravnavanja nujnih primerov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 90
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija sprejme letne delovne programe 
za posebne programe skladno s postopkom 
iz člena 46(2).

1. Komisija sprejme letne delovne programe 
za posebne programe skladno s postopkom 
iz člena 46(2) ob upoštevanju nujnosti 
prilagoditve nadaljnjemu razvoju.

Or. en

Obrazložitev

Za okvirni program je treba odobriti potrebno prilagodljivost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 91
Člen 6, naslov

Vrsta izvedbenih ukrepov Skupni izvedbeni ukrepi za okvirni 
program

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je skupna zbirka instrumentov za izvajanje na voljo za vse 
podprograme.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 92
Člen 6, odstavek 1, uvodni del

1. Ukrepi za izvajanje delovnih programov 
so zlasti:

1. Letni delovni programi določajo ustrezne 
izvedbene ukrepe za vse tri posebne 
programe. Izvedbeni ukrepi, podrobneje 
opisani v oddelku 2 poglavij I, II in III 
naslova II, so namenjeni za vsak poseben 
program, vendar se lahko uporabljajo za 
vse tri posebne programe. Skupni izvedbeni 
ukrepi, ki so skupni vsem trem posebnim 
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programom, med drugim vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je skupna zbirka instrumentov za izvajanje na voljo za vse 
podprograme.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 93
Člen 6, odstavek 1, točka (b)

(b) mreže, ki združujejo različne 
zainteresirane strani;

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

Or. de

Obrazložitev

Mreža evropskih informacijskih centrov že ima izkušnje na tem področju in lahko zato ponudi 
pomoč MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 94
Člen 6, odstavek 1, točka (c)

(c) pilotski projekti, replikacije trga, projekti 
in drugi ukrepi za podporo pri prevzemanju 
inovacij;

(c) pilotni projekti, replikacije trga, projekti 
in drugi ukrepi za podporo pri prevzemanju 
inovacij in uresničevanju inovacijskega 
potenciala MSP;

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti uporabo potencialov znanja s strani MSP (kot so univerze, drugi programi 
Skupnosti in nacionalni ali mednarodni programi za raziskave in tehnološki razvoj) in 
uresničevanje inovacijskega potenciala MSP, da bi bil postopek inovacij in odnosov med 
MSP ter skupnostmi za raziskave in tehnološki razvoj vidnejši.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 95
Člen 6, odstavek 1, točka (e)

(e) izmenjava informacij, razširjanje in 
ozaveščanje;

(e) izmenjava informacij, razširjanje in
ozaveščanje v zvezi s ponudbo inovacij in 
povpraševanjem po inovacijah;

Or. en

Obrazložitev

Treba je povečati ozaveščenost v zvezi z dejstvom, da je sedanja neustrezna raven 
inovativnosti v Evropi nastala zaradi vrzeli v zagotavljanju financiranja MSP ter 
povpraševanju po inovativnih izdelkih in storitvah MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 96
Člen 6, odstavek 1, točka (g)

(g) nabava na osnovi tehničnih specifikacij, 
izdelanih v sodelovanju z državami 
članicami;

(g) nabava na osnovi tehničnih specifikacij, 
izdelanih v sodelovanju z državami 
članicami, v skladu z načelom tehnološke 
nevtralnosti iz člena 23(2) Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, 
blaga in storitev1;
1UL L 134, 30. 4. 2004, str. 114.

Or. en

Obrazložitev

S tem se zagotovi skladnost okvirnega programa z obstoječo ustrezno zakonodajo EU o 
tehničnih specifikacijah, ki se uporabljajo v postopkih oddaje javnih naročil.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 97
Člen 6, odstavek 1, točka (h)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Vključeno mora biti tudi sodelovanje med poslovnimi združenji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 98
Člen 6, odstavek 1, točka (h)

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

(h) sodelovanje med nedržavnimi 
ustanovami in/ali združenji MSP na 
nacionalni in regionalni ravni.

Or. de

Obrazložitev

Treba je dati prednost spodbujanju inovativnosti v podjetjih, zato je bolj smiselno podpreti 
ustanove v zvezi s poslovanjem kot zgolj spodbuditi tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
organi oblasti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 99
Člen 6, odstavek 1, točka (h)

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

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

Or. es
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Obrazložitev

V zvezi s tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem med organi oblasti ne smemo pozabiti na 
lokalno raven ali raven 3 NUT (Nomenklatura teritorialnih enot).

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 100
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1a. Komisija lahko v sodelovanju z 
državami članicami javno naroča 
inovativne izdelke in storitve, kjer je to 
potrebno za dosego ciljev okvirnega 
programa in kjer je jasen skupni interes 
držav članic v zvezi z vseevropskim 
razvojem inovativnih zmogljivosti evropskih 
podjetij, zlasti MSP. V takem primeru 
Komisija ustanovi projekte skupnega 
interesa, ki vključujejo potrebne tehnične 
in organizacijske naloge.
Komisija se v sodelovanju z državami 
članicami dogovori o skupnih tehničnih 
specifikacijah in izvedbenih programih teh 
projektov. Na podlagi dogovorjenih 
skupnih tehničnih specifikacij in 
izvedbenih programov Komisija objavi 
razpise za izvajanje zadevnih projektov. 
Nabavo izvaja le Komisija na podlagi 
predpisov v zvezi z nabavo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Javna naročila za izdelke MSP so odločilna za uspeh ciljev programa zaradi vrzeli v 
povpraševanju, kot je prikazano v zakonu ZDA o razvoju inovacij v malih podjetjih, ki 
spodbuja povpraševanje zvezne vlade po izdelkih MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 101
Člen 6, odstavek 2
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2. Ti in drugi izvedbeni ukrepi, določeni v 
oddelku 2 poglavij I, II in III naslova II, se 
lahko uporabijo v katerem koli posebnem 
programu, če to predvideva ustrezni delovni 
program.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je skupna zbirka instrumentov za izvajanje na voljo za vse 
podprograme.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 102
Člen 6, odstavek 2

2. Ti in drugi izvedbeni ukrepi, določeni v 
oddelku 2 poglavij I, II in III naslova II, se 
lahko uporabijo v katerem koli posebnem 
programu, če to predvideva ustrezni delovni 
program.

2. Ti in drugi izvedbeni ukrepi, določeni v 
oddelku 2 poglavij I, II in III naslova II, se 
lahko uporabijo v katerem koli posebnem 
programu.

V zvezi s tem Svetovalni odbor na visoki 
ravni za konkurenčnost in inovativnost 
pomaga Komisiji pri pripravi delovnih 
programov.

Or. en

Obrazložitev

Eden najpomembnejših argumentov za oblikovanje okvirnega programa je možnost 
ustvarjanja sinergije med tremi posebnimi programi.
Da se ustvari in zagotovi sinergija, je treba zagotoviti povečano prilagodljivost delovnih 
programov. To bi se lahko doseglo z uporabo vseh izvedbenih ukrepov v katerem koli 
posebnem programu. Za splošno upravljanje kakovosti programa bo strokovno znanje 
strokovne skupine pri obravnavi te zadeve koristilo pripravi delovnih programov.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 103
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

Komisija za vsak poseben program sestavi 
letno poročilo o izvajanju podprtih 
dejavnosti, v katerem so navedena 
porabljena finančna sredstva, rezultati in 
vplivi.

Komisija za vsak poseben program sestavi 
letno poročilo o izvajanju podprtih 
dejavnosti, v katerem so navedena 
porabljena finančna sredstva, rezultati in 
vplivi. Letno poročilo o posebnem 
programu „Podjetništvo in inovativnost“ 
jasno določa porabljena finančna sredstva, 
rezultate in vplive v zvezi s podprtimi 
dejavnostmi ekološke inovativnosti.

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti je treba, kaj natančno zadeva ekološka inovativnost, tudi na ravni vrednotenja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 104
Člen 8, odstavek 2, pododstavek 1

2. Za okvirni program in posebne programe 
se opravijo vmesna in končna vrednotenja 
vidikov, kot so ustreznost, koherentnost in 
sinergije, uspešnost, učinkovitost, trajnost in 
uporabnost.

2. Za okvirni program in posebne programe 
se opravijo vmesna in končna vrednotenja 
vidikov, kot so ustreznost, koherentnost in 
sinergije (tako znotraj okvirnega programa 
kot drugih programov Skupnosti), 
uspešnost, učinkovitost, trajnost in 
uporabnost.

Vrednotenja morajo obravnavati „posebno 
sektorsko inovativnost“ in storitve iz 
Priloge III.
Ukrepi vrednotenja morajo biti vključeni v 
delovne programe.

Or. en

Obrazložitev

Sinergija znotraj okvirnega programa ter med njim in drugimi programi Skupnosti je temeljni 
argument za njegovo oblikovanje. Zato je nujno, da je vpliv okvirnega programa ovrednoten v 
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skladu s tem. Tako vrednotenje bi bilo koristna podlaga za prihodnjo revizijo programov.
Vrednotenje programa glede na sektorje je sredstvo za zagotovitev enakih možnosti 
financiranja v različnih sektorjih.
Ukrepi vrednotenja morajo biti vključeni v delovni program, da se zagotovi skladnost ciljev, 
ukrepov in rezultatov vrednotenja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 105
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a. Vmesna in končna vrednotenja 
obravnavajo tudi sinergije programov, ki se 
financirajo s strukturnimi skladi in 
Skladom za razvoj podeželja ter tudi 
drugimi pomembnimi programi Skupnosti 
(npr: sedmi okvirni program za raziskave in 
razvoj, program vseživljenjskega učenja), s 
podobnimi in dopolnilnimi cilji kot jih ima 
okvirni program. Ugotovitve se razvrstijo 
tako, da se lahko rezultati upoštevajo v 
Lizbonski strategiji in nacionalnih 
operativnih programih.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih sredstev okvirnega programa bo njegova glavna novost doseči 
največjo stopnjo sinergij z drugimi politikami Skupnosti, na primer s kohezijsko politiko. 
Države članice morajo inovativnost in konkurenčnost uveljavljati globalno in ne z 
razdrobljenimi ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 106
Člen 10, odstavek 1

1. Ustanavlja se program za podporo podjetij 
in MSP, podjetništva, inovativnosti in 
industrijske konkurenčnosti, (v nadaljnjem 
besedilu „Program za podjetništvo in 
inovativnost“).

1. Ustanavlja se program za podporo podjetij 
in MSP, podjetništva, inovativnosti, 
vključno z ekološko inovativnostjo, in 
industrijske konkurenčnosti (v nadaljnjem 
besedilu „Program za podjetništvo in 
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inovativnost“).

Or. en

Obrazložitev

Ekološka inovativnost mora biti vključena v prvi odstavek, ker se obravnava v prvem 
podprogramu na horizontalni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Predlog spremembe 107
Člen 10, odstavek 1

1. Ustanavlja se program za podporo podjetij 
in MSP, podjetništva, inovativnosti in 
industrijske konkurenčnosti, (v nadaljnjem 
besedilu „Program za podjetništvo in 
inovativnost“).

1. Ustanavlja se program za podporo 
podjetij, zlasti MSP, mikropodjetij in 
obrtnih podjetij, podjetništva, inovativnosti 
in industrijske konkurenčnosti (v nadaljnjem 
besedilu „Program za podjetništvo in 
inovativnost“).

Or. fr

Obrazložitev

Mala podjetja sestavljajo 98 % industrijskih struktur Evropske unije in zagotavljajo skoraj 
50 % delovnih mest. Razen tega imajo ta podjetja, zlasti obrtna podjetja, posebne značilnosti, 
potrebe in pričakovanja. V zvezi s tem mora okvirni program tem podjetjem nameniti posebno 
pozornost z določitvijo ukrepov, da bi izpolnili njihove posebne potrebe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 108
Člen 10, odstavek 1

1. Ustanavlja se program za podporo podjetij
in MSP, podjetništva, inovativnosti in 
industrijske konkurenčnosti, (v nadaljnjem 
besedilu „Program za podjetništvo in 
inovativnost“).

1. Ustanavlja se program za podporo 
podjetij, zlasti MSP, podjetništva, 
inovativnosti in industrijske konkurenčnosti 
(v nadaljnjem besedilu „Program za 
podjetništvo in inovativnost“).

Or. en
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Obrazložitev

Poudarek mora biti na koristi MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 109
Člen 10, odstavek 2, točka (a)

(a) dostopa do financ za začetek in razvoj 
MSP ter za naložbe v inovacijske dejavnosti, 
vključno z ekološkimi inovacijami;

(a) dostopa do financ za začetek in razvoj 
MSP ter za naložbe v inovacijske dejavnosti, 
vključno z ekološkimi inovacijami in 
podporo združevanju industrije z „odprto 
inovativnostjo“ z MSP, ki omogoča dostop 
do raziskovalnih zmogljivosti MSP in se 
osredotoča na inovativne aplikacije. Ukrepi 
bodo vključevali povezovanje okvirnega 
programa s pobudami za prerazporeditev 
državne pomoči;

Or. en

Obrazložitev

Nov način za zagotovitev zmogljivosti MSP za inovativne dejavnosti je povezovanje z 
industrijo. Državna pomoč mora podpirati te inovativne grozde industrije in MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 110
Člen 10, odstavek 2, točka (a)

(a) dostopa do financ za začetek in razvoj 
MSP ter za naložbe v inovacijske dejavnosti, 
vključno z ekološkimi inovacijami;

(a) dostopa do financ za začetek in razvoj 
MSP ter za naložbe v inovacijske dejavnosti, 
vključno z ekološkimi inovacijami in 
inovacijami za izboljšanje varnostne 
zmogljivosti EU;

Or. de

Obrazložitev

Glede na spremenjeno varnostno okolje mora okvirni program dopolniti Raziskovalni 
program evropske varnosti s pospeševanjem spodbujanja inovacij, ki izboljšujejo varnost EU 
in njenih državljanov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 111
Člen 10, odstavek 2, točka (a)

(a) dostopa do financ za začetek in razvoj 
MSP ter za naložbe v inovacijske dejavnosti, 
vključno z ekološkimi inovacijami;

(a) dostopa do financ za začetek, razvoj in 
internacionalizacijo MSP ter za naložbe v 
inovacijske dejavnosti, vključno z 
ekološkimi inovacijami;

Or. es

Obrazložitev

Treba je omeniti finančne potrebe evropskih MSP za srečevanje s postopkom 
internacionalizacije. V zvezi s tem sta tehnična pomoč in dostop do posojil zaradi tega 
bistvena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 112
Člen 10, odstavek 2, točka (b)

(b) ustvarjanja ugodnega okolja za 
sodelovanje MSP;

(b) ustvarjanja ugodnega okolja za 
sodelovanje MSP na regionalni, nacionalni, 
medregionalni in čezmejni ravni;

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanja MSP po celotni EU ne morejo ovirati državne ali regionalne meje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 113
Člen 10, odstavek 2, točka (c)

(c) inovativnosti v podjetjih, vključno z 
ekološko inovativnostjo;

(c) inovativnosti v podjetjih, vključno z 
ekološko inovativnostjo in inovacijami za 
izboljšanje varnostne zmogljivosti EU;

Or. de
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Obrazložitev

Glede na spremenjeno varnostno okolje mora okvirni program dopolniti Raziskovalni 
program evropske varnosti s pospeševanjem spodbujanja inovacij, ki izboljšujejo varnost EU 
in njenih državljanov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 114
Člen 10, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) ekološke inovativnosti, zlasti uporabe 
okoljskih tehnologij;

Or. en

Obrazložitev

Ekološka inovativnost mora biti vključena v prvi odstavek, ker se obravnava v prvem 
podprogramu na horizontalni ravni. Zaradi večje jasnosti je bil vključen dodatek (ca).

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 115
Člen 10, odstavek 2, točka (d)

(d) podjetništva in inovacijske kulture; (d) podjetništva in gospodarskih 
zmogljivosti;

Or. de

Obrazložitev

Podjetništvo in gospodarske zmogljivosti so predpogoj za ustvarjanje inovativnosti v 
podjetjih, zato se je treba posvetiti gospodarskemu delu programa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 116
Člen 10, odstavek 2, točka (e)



PE 367.642v01-00 34/100 AM\593717SL.doc

SL

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

(e) odstranjevanja birokratskih ovir in 
ustvarjanja ustreznega okvira.

Or. de

Obrazložitev

Podjetništvo in gospodarske zmogljivosti so predpogoj za ustvarjanje inovativnosti v 
podjetjih, zato se je treba posvetiti gospodarskemu delu programa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 117
Člen 10, odstavek 2, točka (e a) (novo)

(ea) uporabe znanja MSP ter uresničevanja 
njihovega inovacijskega potenciala.

Or. en

Obrazložitev

V ciljih Programa za podjetništvo in inovativnost je treba poudariti uporabo potencialov 
znanja s strani MSP (kot so univerze, drugi programi Skupnosti in nacionalni ali mednarodni 
programi za raziskave in tehnološki razvoj) in uresničevanje inovacijskega potenciala MSP, 
da bi bil postopek inovacij in odnosov med MSP ter skupnostmi za raziskave in tehnološki 
razvoj vidnejši.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 118
Člen 10, odstavek 2, točka (e a) (novo)

(ea) boljših ureditvenih in upravnih 
pogojev za ustanavljanje MSP, rast in 
inovacije.

Or. en

Obrazložitev

S tem dodatkom našteti cilji iz člena 10 bolje ustrezajo področjem dejavnosti iz členov 14 in 
15.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 119
Člen 10, odstavek 2, točka (e a) (novo)

(ea) dostopa do finančnih in svetovalnih 
storitev za zagotovitev zaščite intelektualne 
lastnine za inovacije, vključno z izboljšanim 
dostopom do patentnega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Med razpravo o predlagani Direktivi o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov je bilo 
splošno podprto načelo patentov, vendar je bil Evropski parlament zaskrbljen, da patentni 
sistem ni dostopen MSP in da jim lahko celo škoduje. Večina te zaskrbljenosti razumljivo 
izhaja iz omejenih sredstev MSP za učinkovito uporabo patentnega sistema. Okvirni program 
mora v svoj program vključiti upoštevanje ustanovitve patentnega sklada za zagotovitev 
finančne, tehnične in upravne podpore MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 120
Člen 10, odstavek 2, točka (e a) (novo)

(ea) sodelovanja MSP ter zlasti malih 
podjetij pri oblikovanju in izvajanju 
standardizacije, nadzora kakovosti in 
varnostne politike v zvezi z blagom in 
storitvami.

Or. fr

Obrazložitev

Standardizacija je potrebna za inovativnost in konkurenčnost malih podjetij. Zato jo je treba 
podpirati na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 121
Člen 10, odstavek 2, točka (e a) (novo)
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(ea) sodelovanja malih in obrtnih podjetij 
pri oblikovanju in izvajanju 
standardizacije, nadzora kakovosti in 
varnostne politike v zvezi z blagom in 
storitvami.

Or. fr

Obrazložitev

Nadzor kakovosti je bistven za konkurenčnost v evropskih podjetjih, zlasti v MSP ter 
mikropodjetjih. Evropski standardi, na primer ISO, imajo gospodarsko in strateško dodano 
vrednost, do katere morajo imeti dostop vsa podjetja. Zato mora okvirni program spodbuditi 
dostop MSP do standardizacije EU, potrjevanja in drugih programov ter njihovo sodelovanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 122
Člen 10, odstavek 2, točka (e b) (novo)

(eb) konkurenčnosti MSP ob upoštevanju 
ukrepov za trajnostno rast in razvoj.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s Pogodbo morajo vsi programi EU upoštevati vidik trajnosti. Trajnost je tudi cilj 
Lizbonske strategije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 123
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 ter za naložbe v inovacijske 
dejavnosti in inovacije za izboljšanje 
varnostne zmogljivosti EU, vključno z 
ekološko inovativnostjo, lahko vključujejo:

Or. de
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Obrazložitev

Glede na spremenjeno varnostno okolje mora okvirni program dopolniti Raziskovalni 
program evropske varnosti s pospeševanjem spodbujanja inovacij, ki izboljšujejo varnost EU 
in njenih državljanov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 124
Člen 11, točka (a a) (novo)

(aa) posvečanje posebne pozornosti 
težavam, s katerimi se srečujejo podjetnice, 
mladi podjetniki in podjetniki z 
neevropskim ozadjem pri dostopu do 
rizičnega kapitala;

Or. sv

Obrazložitev

Podjetnice, mladi podjetniki in podjetniki z neevropskim ozadjem imajo pogosto velike težave 
pri dostopu do rizičnega kapitala. Če želimo, da Evropa doseže cilje Lizbonske strategije, je 
treba vsem dati možnost za razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 125
Člen 11, točka (a a) (novo)

(aa) spodbujanje premoženjske vrednosti 
pravic intelektualne lastnine, ki jih imajo 
MSP;

Or. en

Obrazložitev

Ustvarjanje finančne sposobnosti in privabljanje novih naložb v raziskave in razvoj se lahko 
podpre z zavarovanjem naložb prek uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Ján Hudacký

Predlog spremembe 126
Člen 11, točka (c)

(c) izboljšavo finančnega okolja za MSP. c) izboljšavo finančnega okolja za MSP z 
boljšim združevanjem vseh razpoložljivih 
finančnih sredstev, vključno s finančnimi 
instrumenti kohezijske politike.

Or. en

Obrazložitev

Javna sredstva na nacionalni ravni in ravni EU je treba uporabiti za ustvarjanje vzvodnega 
učinka in privabljanje zasebnih finančnih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lorenzo Cesa

Predlog spremembe 127
Člen 11, točka (c a) (novo)

(ca) povečanje zmogljivosti finančnih 
ustanov pri ocenjevanju raziskovalnih in 
inovacijskih projektov – za katere MSP 
predložijo zahtevo za posojilo – z razvojem 
sistema „tehnoloških ocenjevalnih središč“.

Or. en

Obrazložitev

Kaže, da je nujno premostiti vrzeli v financah MSP za naložbe v raziskave in inovacije; v 
zvezi s tem bi bilo ustrezno spodbujati razvoj sistema tehnoloških ocenjevalnih središč, ki bi 
lahko sodelovala z bankami in skladi tveganega/semenskega kapitala pri vrednotenju 
raziskovalnih in inovacijskih podjetij (za katere je predložena zahteva za posojilo).

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 128
Člen 11, točka (c a) (novo)

(ca) povečanje zmogljivosti finančnih 
ustanov pri ocenjevanju raziskovalnih in 
inovacijskih projektov – za katere MSP 
predložijo zahtevo za posojilo – z razvojem 
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sistema „tehnoloških ocenjevalnih središč“.

Or. en

Obrazložitev

Kaže, da je nujno premostiti vrzeli v financah MSP za naložbe v raziskave in inovacije; v 
zvezi s tem bi bilo ustrezno spodbujati razvoj sistema tehnoloških ocenjevalnih središč, ki bi 
lahko sodelovala z bankami in skladi tveganega/semenskega kapitala pri vrednotenju 
raziskovalnih in inovacijskih podjetij (za katere je predložena zahteva za posojilo).

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 129
Člen 12, točka (a)

(a) pospeševanje storitev za podporo MSP; (a) pospeševanje storitev za podporo 
inovativnih MSP in MSP z inovacijskim 
potencialom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Ján Hudacký

Predlog spremembe 130
Člen 12, točka (a)

(a) pospeševanje storitev za podporo MSP; (a) pospeševanje storitev za podporo MSP, 
po možnosti prek obstoječih regionalnih 
mrež organizacij za podporo podjetništva;

Or. en

Obrazložitev

V večini držav članic regionalne organizacije za podporo podjetništva že obstajajo, zato bi 
bilo učinkovito uporabiti njihove dolgoletne izkušnje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 131
Člen 12, točka (b)
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(b) prispevke k ukrepom za pomoč MSP pri 
čezmejnem sodelovanju z drugimi podjetji, 
vključno z vključevanjem MSP na področje 
evropske standardizacije;

(b) prispevke k ukrepom za pomoč in 
spodbujanje MSP pri sodelovanju na 
nacionalni ravni ali čezmejnem 
sodelovanju z drugimi podjetji v regiji, v 
kateri posluje MSP, vključno z 
vključevanjem MSP na področje evropske 
standardizacije;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi uravnoteženega razvoja sodelovanje MSP ne sme biti omejeno le na čezmejni model, 
zato je pomembno poudariti tudi sodelovanje na regionalni in nacionalni ravni. Prizadevanja 
in dejavnosti MSP so tudi ključna za nadaljnje sodelovanje med njimi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 132
Člen 12, točka (b)

(b) prispevke k ukrepom za pomoč MSP pri 
čezmejnem sodelovanju z drugimi podjetji, 
vključno z vključevanjem MSP na področje 
evropske standardizacije;

(b) prispevke k ukrepom za pomoč MSP pri 
čezmejnem sodelovanju z drugimi podjetji, 
vključno z vključevanjem MSP na področje 
evropske in mednarodne standardizacije;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 133
Člen 12, točka (c)

(c) pospeševanje in olajševanje 
mednarodnega poslovnega sodelovanja.

(c) pospeševanje in olajševanje čezmejnega
poslovnega sodelovanja na evropskem 
notranjem trgu in s podjetji v tretjih 
državah, da se okrepijo trgovske in 
investicijske povezave.

Or. de

Obrazložitev

Internacionalizacija/evropeizacija poslovnih dejavnosti spodbuja konkurenčnost.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 134
Člen 12, točka (c a) (novo)

(ca) pospeševanje storitev v podporo 
sodelovanju MSP z drugimi akterji 
inovativnosti.

Or. en

Obrazložitev

Potenciali znanja, kot so univerze, znanstveni parki, tehnološki parki, regionalni razvojni 
forumi, nevladne organizacije, skladi kapitala itd., se lahko obravnavajo kot „akterji 
inovativnosti“. Bistveno je, da imajo MSP tesne odnose z drugimi akterji v lokalni, regionalni 
in nadnacionalni skupnosti, da se poveča njihov inovacijski potencial.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lorenzo Cesa

Predlog spremembe 135
Člen 12, točka (c a) (novo)

(ca) krepitev sodelovanja med družbami v 
regijah s skupnimi težavami in izzivi, ki, 
tudi prek ustvarjanja mrež, podpirajo 
usklajevanje in razvoj primernih 
gospodarskih in industrijskih politik.

Or. en

Obrazložitev

V Evropi so območja z zelo veliko industrijsko sposobnostjo, ki predstavljajo bogastvo 
Evrope; čeprav se ta področja ne soočajo s fazo zmanjšanja, je njihova konkurenčnost močno 
ogrožena. To je razlog, zakaj ta območja zahtevajo opredelitev industrijskih in gospodarskih 
politik, ki lahko obravnavajo njihove posebne potrebe. Zato je treba krepiti sodelovanje z 
družbami iz regij s skupnimi težavami in izzivi, na primer z vzpostavljanjem mrež, katerih 
namen je spodbujanje izmenjave in širjenja najboljše prakse. Mreža bi bila tudi orodje, ki bi 
ga ustanove EU lahko uporabile za ocenjevanje in merjenje izvedljivosti lastne politike ali 
zakonodajnih pobud.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 136
Člen 12, točka (c a) (novo)

(ca) krepitev sodelovanja med družbami v 
regijah s skupnimi težavami in izzivi, ki, 
tudi prek ustvarjanja mrež, podpirajo 
usklajevanje in razvoj primernih 
gospodarskih in industrijskih politik.

Or. en

Obrazložitev

V Evropi so območja z zelo veliko industrijsko sposobnostjo, ki predstavljajo bogastvo 
Evrope; čeprav se ta področja ne soočajo s fazo zmanjšanja, je njihova konkurenčnost močno 
ogrožena. To je razlog, zakaj ta območja zahtevajo opredelitev industrijskih in gospodarskih 
politik, ki lahko obravnavajo njihove posebne potrebe. Zato je treba krepiti sodelovanje z 
družbami iz regij s skupnimi težavami in izzivi, na primer z vzpostavljanjem mrež, katerih 
namen je spodbujanje izmenjave in širjenja najboljše prakse. Mreža je tudi orodje, ki bi ga 
ustanove EU lahko uporabile za ocenjevanje in merjenje izvedljivosti lastne politike ali 
zakonodajnih pobud.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 137
Člen 13, naslov

Inovativnost, vključno z ekološko 
inovativnostjo, v podjetjih

Inovacijske dejavnosti

Or. en

Obrazložitev

Boljše ujemanje s spremenjenim členom 10.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 138
Člen 13, naslov

Inovativnost, vključno z ekološko Inovativnost v podjetjih, vključno z 
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inovativnostjo, v podjetjih ekološko inovativnostjo, in inovativnost za 
izboljšanje varnostne zmogljivosti EU

Or. de

Obrazložitev

Glede na spremenjeno varnostno okolje mora okvirni program dopolniti Raziskovalni 
program evropske varnosti s pospeševanjem spodbujanja inovacij, ki izboljšujejo varnost EU 
in njenih državljanov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 139
Člen 13, uvodni del

Ukrepi v zvezi z inovacijami, vključno z 
ekološkimi, lahko vključujejo:

Ukrepi v zvezi z inovacijami, vključno z 
ekološkimi, in inovacijami za izboljšanje 
varnostne zmogljivosti EU, lahko 
vključujejo:

Or. de

Obrazložitev

Glede na spremenjeno varnostno okolje mora okvirni program dopolniti Raziskovalni 
program evropske varnosti s pospeševanjem spodbujanja inovacij, ki izboljšujejo varnost EU 
in njenih državljanov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 140
Člen 13, točka (a)

(a) pospeševanje posebne sektorske 
inovativnosti, grozdov, inovacijskih mrež, 
javno-zasebnega inovacijskega partnerstva 
in sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami ter uporaba upravljanja 
inovacij;

(a) pospeševanje inovativnosti tehničnih in 
netehničnih izdelkov, netehnološke 
inovativnosti, na primer postopkovne, 
organizacijske in institucionalne 
inovativnosti, posebne sektorske 
inovativnosti, grozdov, inovacijskih mrež, 
javno-zasebnega inovacijskega partnerstva 
in sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami ter uporaba upravljanja 
inovacij;
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Or. en

Obrazložitev

Priročnik Oslo (OECD/Eurostat, november 2005) vsebuje smernice OECD/EU za zbiranje in 
razlago podatkov o inovativnosti. Priročnik je bil nedavno revidiran in tretja izdaja je bila 
predstavljena novembra 2005. Priročnik pojasnjuje koncept inovativnosti in ker mora biti 
opredelitev inovativnosti v okvirnem programu v skladu z najnovejšimi zahtevami koncepta 
inovativnosti, je priročnik Oslo očiten vir takih opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 141
Člen 13, točka (a)

(a) pospeševanje posebne sektorske 
inovativnosti, grozdov, inovacijskih mrež, 
javno-zasebnega inovacijskega partnerstva 
in sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami ter uporaba upravljanja 
inovacij;

(a) pospeševanje posebne sektorske, 
postopkovne, tržne in organizacijske
inovativnosti ter grozdov, inovacijskih mrež, 
javno-zasebnega inovacijskega partnerstva 
in sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami ter uporaba upravljanja 
inovacij;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z vsemi standardnimi delovnimi opredelitvami inovacij ta koncept vključuje 
inovativnost izdelkov in inovativnost postopka. Ta širši opis upravičenih ukrepov je skladen z 
obrazložitvenim memorandumom predloga okvirnega programa, kjer je „inovativnost“ 
opredeljena kot „poslovni proces, ki je povezan z izkoriščanjem tržnih priložnosti za nove 
izdelke, storitve in poslovne procese“ in usklajen z najnovejšo izdajo priročnika Oslo o 
inovacijah, ki izrecno navaja inovativnost „izdelkov“, „postopkovno“, „tržno“ in 
„organizacijsko“ inovativnost.

Predlog spremembe, ki ga vložita Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 142
Člen 13, točka (a)

a) pospeševanje posebne sektorske 
inovativnosti, grozdov, inovacijskih mrež, 
javno-zasebnega inovacijskega partnerstva 
in sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami ter uporaba upravljanja 

a) pospeševanje posebne sektorske in 
organizacijske inovativnosti ter tehnološke 
in netehnološke inovativnosti izdelkov, 
grozdov, inovacijskih mrež, javno-
zasebnega inovacijskega partnerstva in 
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inovacij; sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami ter uporaba upravljanja 
inovacij;

Or. it

Obrazložitev

Organizacijska inovativnost in netehnološka inovativnost izdelkov sta prav tako pomembni 
kot tehnološka inovativnost ter prispevata k rasti in konkurenčnosti MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 143
Člen 13, točka (a)

a) pospeševanje posebne sektorske 
inovativnosti, grozdov, inovacijskih mrež, 
javno-zasebnega inovacijskega partnerstva 
in sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami ter uporaba upravljanja 
inovacij;

a) pospeševanje posebne sektorske in 
organizacijske inovativnosti ter tehnološke 
in netehnološke inovativnosti izdelkov, 
grozdov, inovacijskih mrež, javno-
zasebnega inovacijskega partnerstva in 
sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami ter uporaba upravljanja 
inovacij;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je priznati dodano vrednost inovacij, ne le kadar je ta tehnološka, ampak tudi, 
kadar je organizacijska ali povezana s postopki.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 144
Člen 13, točka (a a) (novo)

(aa) pomoč malim podjetjem pri 
prilagajanju na tehnološki razvoj, vključno 
z mikropodjetji in obrtnimi podjetji, ter 
spodbujanje netehnološke inovativnosti za 
posodabljanje, večjo konkurenčnost in 
ustvarjanje delovnih mest, zlasti na 
področjih proizvodnje, okoljskega 
upravljanja in upravljanja podjetja, trženja 
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in komunikacij.

Or. fr

Obrazložitev

Mala podjetja, zlasti tista, ki delujejo na področju proizvodnje in predelave blaga in storitev 
ter zagotavljajo nadaljnjo dodano vrednost, izboljšujejo svoj potencial rasti in konkurenčnost 
z inovativnim prilagajanjem obstoječih tehnologij in/ali posodabljanjem delovnih metod (npr. 
organizacije dela, trženja, upravljanja s človeškimi viri, usposabljanja, komunikacij itd.).

Zato je treba sprejeti širši vidik inovativnosti, da se upoštevajo njihove posebne potrebe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 145
Člen 13, točka (b)

(b) podporo nacionalnim in regionalnim 
programom za podjetniško inovativnost;

(b) podporo nacionalnim in regionalnim 
programom za tehnološko in netehnološko 
inovativnost ter postopkovno, 
organizacijsko in institucionalno 
inovativnost v podjetjih;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z opredelitvijo inovacij v priročniku Oslo.

Priročnik Oslo (OECD/Eurostat, november 2005) vsebuje smernice OECD/EU za zbiranje in 
razlago podatkov o inovativnosti. Priročnik je bil nedavno revidiran in tretja izdaja je bila 
predstavljena novembra 2005. Priročnik pojasnjuje koncept inovativnosti in ker mora biti 
opredelitev inovativnosti v okvirnem programu v skladu z najnovejšimi zahtevami koncepta 
inovativnosti, je priročnik Oslo očiten vir takih opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 146
Člen 13, točka (b)

(b) podporo nacionalnim in regionalnim 
programom za podjetniško inovativnost;

(b) podporo nacionalnim in regionalnim 
programom za tehnološko in netehnološko 
inovativnost v podjetjih ter inovativnost 
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poslovnih postopkov;

Or. en

Obrazložitev

Koncept inovativnosti vključuje tehnološko in netehnološko inovativnost, ker je slednja zlasti 
pomembna za rast MSP. Ta širši opis upravičenih ukrepov je skladen z obrazložitvenim 
memorandumom predloga okvirnega programa, kjer je „inovativnost“ opredeljena kot 
„poslovni proces, ki je povezan z izkoriščanjem tržnih priložnosti za nove izdelke, storitve in 
poslovne procese“ in z najnovejšo izdajo priročnika Oslo o inovativnosti, ki izrecno navaja 
inovativnost „izdelkov“, „postopkovno“, „tržno“ in „organizacijsko“ inovativnost.

Predlog spremembe, ki ga vložita Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 147
Člen 13, točka (b)

b) podporo nacionalnim in regionalnim 
programom za podjetniško inovativnost;

b) podporo nacionalnim in regionalnim 
programom za tehnološko, netehnološko in 
s postopki povezano podjetniško 
inovativnost;

Or. it

Obrazložitev

Organizacijska inovativnost in netehnološka inovativnost izdelkov sta prav tako pomembni 
kot tehnološka inovativnost ter prispevata k rasti in konkurenčnosti MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 148
Člen 13, točka (b)

b) podporo nacionalnim in regionalnim 
programom za podjetniško inovativnost;

b) podporo nacionalnim in regionalnim 
programom za tehnološko, netehnološko in 
s postopki povezano podjetniško 
inovativnost;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je priznati dodano vrednost inovacij, ne le kadar je ta tehnološka, ampak tudi, 
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kadar je organizacijska ali povezana s postopki.

Predlog spremembe, ki ga vložita Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 149
Člen 13, točka (c)

(c) podporo pri prevzemanju inovativnih 
tehnologij;

c) podporo pri prevzemanju inovativnih 
tehnologij prek pomoči za prilagajanje 
tehnoloških inovacij posebnim zahtevam 
MSP;

Or. it

Obrazložitev

Pogosto je tehnološke inovacije nemogoče povsem in preprosto prenesti v različna 
podjetniška okolja, ker to zahteva tehnično študijo in fazo prilagajanja, ki je za podjetja 
pogosto zelo draga. Zato je pomembno, da se v tej fazi podjetjem zagotovi finančna pomoč.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 150
Člen 13, točka (c)

(c) podporo pri prevzemanju inovativnih 
tehnologij;

(c) podporo pri prevzemanju inovativnih 
tehnologij in zaščito njihove lastnine;

Or. en

Obrazložitev

Dostop do pravic intelektualne lastnine je orodje za podpiranje inovacij, ki jih razvijejo hitro 
rastoča podjetja. Treba je zagotoviti podporo za spodbujanje uporabe in upravljanja takšnih 
pravic.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 151
Člen 13, točka (c a) (novo)

(ca) ustvarjanje spodbud za pospeševanje 
povpraševanja po inovativnih izdelkih in 
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storitvah MSP;

Or. en

Obrazložitev

Eden od najbolj natančnih kazalnikov stopnje inovativnosti MSP je njihova povečana 
zmogljivost prodaje inovativnih izdelkov in storitev večjim potrošnikom, ker so MSP zelo 
osredotočena na potrebe svojih potrošnikov. Zato je rast evropskih MSP močno odvisna od 
ustvarjanja priložnosti za vzdrževanje povpraševanja po njihovih izdelkih in storitvah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edit Herczog

Predlog spremembe 152
Člen 13, točka (d)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Dostop do pravic intelektualne lastnine je orodje za podpiranje inovacij, ki jih razvijejo hitro 
rastoča podjetja. Treba je zagotoviti podporo za spodbujanje uporabe in upravljanja takšnih 
pravic.

Predlog spremembe, ki ga vloži Etelka Barsi-Pataky

Predlog spremembe 153
Člen 13, točka (e)

(e) raziskovanje novih vrst inovacijskih 
storitev;

(e) raziskovanje novih vrst inovacijskih 
storitev (kot je projekt Galileo, kjer lahko 
MSP razvijejo nove storitve, ki jih 
zagotavlja satelitski navigacijski sistem 
GNSS v več sektorjih);

Or. en

Obrazložitev

Galileo je nova evropska infrastruktura, zato je to za Evropo strateško pomemben program. 
Program Galileo povsem ustreza Lizbonski strategiji z ustvarjanjem precejšnjega števila 
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delovnih mest v Evropi, spodbujanjem konkurenčnosti Evrope z razvito tehnologijo ter 
znanjem in izkušnjami. Okvirni program zagotavlja udeležbo evropskih MSP pri razvoju 
inovacij ob podpori financiranja Skupnosti, kar bo prispevalo k razvoju aplikacij in storitev 
satelitskega navigacijskega sistema GNSS.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 154
Člen 13, točka (e)

(e) raziskovanje novih vrst inovacijskih 
storitev;

(e) razvoj in raziskovanje novih vrst 
inovacijskih storitev;

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje podjetij pri raziskavah in razvoju bi prispevalo k spodbujanju evropske 
konkurenčnosti, zato je večje sodelovanje v postopku bistveno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 155
Člen 13, odstavek 1 a (novo)

(1a.) Inovativnost je treba razumeti v 
najširšem pomenu, ki ne zajema le 
proizvodnega procesa, ampak tudi 
upravljanje podjetja in okoljsko 
upravljanje, trženje in komunikacije, vse to 
prispeva k posodabljanju podjetja. 
Inovativnost lahko vključuje tudi 
prilagajanje obstoječih tehnologij potrebam 
malih podjetij;

Or. fr

Obrazložitev

Ta opredelitev izraža resničnost večine malih podjetij in omogoča, da se njihove posebne 
potrebe upoštevajo in vključijo v okvirni program. Mala podjetja in mikropodjetja se pogosto
spopadajo s težavami pri prilagajanju na tehnologije ali inovativne izdelke. Inovativnost je 
treba razumeti tako, da pomeni prilagajanje teh tehnologij posebnim zahtevam malega 
subjekta (uporaba okoljskih standardov je en, a ne edini, primer).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 156
Člen 13 a (novo)

Člen 13a
Ekološka inovativnost

1. Ekološka inovativnost je pomemben 
dejavnik v okvirnem programu in mora 
imeti pomembno vlogo pri njegovem 
izvajanju.
2. Ekološka inovativnost je vsaka oblika 
inovativnosti, ki povzroči velik in očiten 
napredek proti cilju trajnostnega razvoja z 
zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje 
ali doseganjem učinkovitejše in 
odgovornejše rabe virov, vključno z 
energijo.

Or. en

Obrazložitev

Ekološka inovativnost je postopen koncept: okvirni program se mora še naprej odzivati na 
spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 157
Člen 13 a (novo)

Člen 13a
Dejavnosti ekološke inovativnosti

Ukrepi v zvezi z ekološko inovativnostjo 
lahko vključujejo zlasti:
(a) dostop do financiranja ekološke 
inovativnosti, kot je določeno v členu 11;
(b) spodbujanje mrež in grozdov ekološke 
inovativnosti, javno-zasebnega partnerstva 
pri ekološki inovativnosti in poslovnih 
storitvah, ki olajšajo ali spodbujajo 
ekološko inovativnost;
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(c) podporo pri prevzemanju okoljskih 
tehnologij in dejavnostih ekološke 
inovativnosti;
(d) storitve za podporo nadnacionalnemu 
znanju in prenosu tehnologij ter 
upravljanju intelektualne in industrijske 
lastnine;
(e) spodbujanje prostovoljnih pristopov k 
ekološki inovativnosti na področjih, kot sta 
upravljanje z okoljem in oblikovanje 
izdelka.

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti je treba, kaj natančno zadeva ekološka inovativnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 158
Člen 14, točka (a)

(a) spodbujanje podjetniške miselnosti, 
veščin in kulture ter uravnoteženje 
podjetniškega tveganja in nagrajevanja, še
zlasti mladih podjetnikov;

(a) spodbujanje podjetniške miselnosti, 
veščin in kulture ter uravnoteženje 
podjetniškega tveganja in nagrajevanja, 
zlasti podjetnic in mladih podjetnikov;

Or. sv

Obrazložitev

Treba je spodbujati tudi podjetnice. Če želimo, da Evropa doseže cilje Lizbonske strategije, je 
treba vsem dati možnost za razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 159
Člen 14, točka (a)

(a) spodbujanje podjetniške miselnosti, 
veščin in kulture ter uravnoteženje 
podjetniškega tveganja in nagrajevanja, še

(a) spodbujanje in izboljševanje podjetniške 
miselnosti, veščin in kulture ter 
uravnoteženje podjetniškega tveganja in 
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zlasti mladih podjetnikov; nagrajevanja, zlasti mladih podjetnikov;

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujanje podjetniške miselnosti samo po sebi ni dovolj za spodbujanje konkurenčnosti, 
inovativnosti ali oblikovanja in prevzema/prenosa podjetja. Prav tako je treba podjetniško 
miselnost izboljšati, zlasti med mladimi ter v obrteh in dejavnostih, ki zahtevajo tehnično 
usposabljanje in jih mladi, njihovi starši in mediji pogosto ne cenijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 160
Člen 14, točka (a a) (novo)

(aa) spodbujanje študentov magistrskega in 
doktorskega študija, da delajo kot akterji 
inovativnosti v sodelovanju z MSP;

Or. en

Obrazložitev

Potenciali znanja za inovativnost morajo vključevati vse človeške vire – zlasti mlade, ker 
informacijska doba zahteva zgodnje sodelovanje v vseživljenjskem učnem procesu za 
inovativnost. Človeški viri študentov magistrskega in doktorskega študija so za MSP 
dragocena naložba v znanje. Ob tem so lahko MSP sredstvo za praktično usposabljanje za 
inovativnost v raziskovalnih skupnostih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 161
Člen 14, točka (b)

(b) spodbujanje podjetniškega okolja, 
ugodnega za inovativnost, razvoj in rast 
podjetij;

(b) spodbujanje podjetniškega okolja, 
ugodnega za inovativnost, razvoj in rast 
podjetij v okviru trajnostnega razvoja;

Or. en

Obrazložitev

Eden od najpomembnejših dejavnikov za zmanjšanje stroškov za dosego trajnosti je 
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čimprejšnje vključevanje vprašanj o trajnosti v poslovne odločitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 162
Člen 14, točka (b a) (novo)

(ba) spodbujanje izmenjave in mobilnosti 
zaposlenih v evropskih MSP ter med 
različnimi evropskimi inštituti in mrežami 
za prenos znanja in izmenjavo najboljših 
praks;

Or. es

Obrazložitev

Obstaja potreba po spodbujanju forumov za dialog med izumitelji in inovatorji na eni strani 
in med poslovnimi direktorji in menedžerji na drugi strani. Zato je bistveno vlagati v 
programe za usposabljanje in izmenjavo, da se združita podjetniški duh in inovativna 
zmogljivost, ki sta dva od strateških stebrov programa Lizbonske strategije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 163
Člen 14, točka (c a) (novo)

(ca) spodbujanje in podpiranje 
pospeševanja podjetniškega duha v 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Evropa mora odpraviti najbolj temeljne simptome nezadovoljivega stanja podjetništva. 
Podporo podjetniškemu duhu v Evropi je treba vključiti med najpomembnejše prednostne 
naloge.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 164
Člen 14, točka (c a) (novo)
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(ca) spodbujanje oblikovanja, prenosa in 
prevzema podjetij, zlasti malih in obrtnih 
podjetij.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija ocenjuje, da se bo v naslednjih deset letih ena tretjina evropskih podjetij preselila, 
povprečno skoraj 610 000 podjetij na leto v deset letih, kar bo lahko prizadelo 2,4 milijona 
delovnih mest. Od Evropske unije se bo zahtevalo, da se spopade z zgodovinskim izzivom, ki 
najprej in najbolj prizadene mala in obrtna podjetja.

Zato morajo oblikovanje, prevzem in prenos podjetij postati ena od prednostnih nalog ukrepa 
za razvoj podjetniškega duha in podjetniške miselnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 165
Člen 15, točka (b)

(b) prispevke k opredeljevanju in 
pospeševanju strategij konkurenčnosti, 
povezanih z industrijskim in storitvenim 
sektorjem;

(b) prispevke k opredeljevanju in 
pospeševanju strategij konkurenčnosti, 
povezanih z industrijskim in storitvenim 
sektorjem, vključno z mehanizmi za 
zmanjšanje birokracije;

Or. en

Obrazložitev

Birokracija je ena od glavnih ovir za podjetništvo in inovacije, zlasti za MSP, in jo je treba 
obravnavati skladno in učinkovito po celotni EU.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 166
Člen 15, točka (c)

c) podporo vzajemnemu učenju za odličnost 
v nacionalnih in regionalnih upravah.

c) podporo vzajemnemu učenju za odličnost 
v nacionalnih in regionalnih in lokalnih
upravah.

Or. es
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Obrazložitev

Kot je že omenjeno, ne smemo pozabiti lokalnih organov oblasti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 167
Člen 15 a (novo)

Člen 15a
Sodelovanje malih podjetij pri oblikovanju 

in izvajanju standardov
Sodelovanje malih in obrtnih podjetij pri 
pripravi standardizacije, nadzora kakovosti 
in varnostne politike v zvezi z blagom in 
storitvami vključuje:
(a) podporo in spodbujanje sodelovanja
organizacij, ki zastopajo mala podjetja, pri 
evropskih in mednarodnih pobudah za 
standardizacijo, vključno z varstvom 
potrošnikov;
(b) spodbujanje strokovnega usposabljanja 
na področju standardizacije in nadzora 
kakovosti v organizacijah, ki zastopajo 
mala in obrtna podjetja;
(c) zagotavljanje informacij, ozaveščanja in 
svetovanja usposobljenih strokovnih 
agencij;
(d) spodbujanje zagotavljanja dokumentov 
za razlago, pojasnjevanje in 
poenostavljanje standardov, skupaj s 
smernicami v zvezi z njihovo uporabo in 
najboljšimi praksami;
(e) podporo izvajanju standardov, vključno 
z okoljskimi standardi, v malih in obrtnih 
podjetjih.

Or. fr

Obrazložitev

Standardizacija je potrebna za zagotovitev inovativnosti in konkurenčnosti malih in obrtnih 
podjetij. Zato je standardizacijsko politiko treba prilagoditi posebnim potrebam podjetij, ki za 
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izvajanje te politike zahtevajo trajno podporo na ravni Skupnosti, zlasti v zvezi z 
informacijami za usposabljanje, ozaveščanjem in razlago.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 168
Člen 15 a (novo)

Člen 15a
Sodelovanje malih podjetij pri oblikovanju 

in izvajanju standardov
Sodelovanje malih podjetij pri pripravi 
standardizacije, nadzora kakovosti in 
varnostne politike v zvezi z blagom in 
storitvami vključuje:
(a) podporo in spodbujanje sodelovanja 
organizacij, ki zastopajo mala podjetja, pri 
evropskih in mednarodnih pobudah za 
standardizacijo, vključno z varstvom 
potrošnikov;
(b) spodbujanje strokovnega usposabljanja 
na področju standardizacije in nadzora 
kakovosti v organizacijah, ki zastopajo 
mala podjetja;
(c) zagotavljanje informacij, ozaveščanja in 
svetovanja usposobljenih strokovnih 
agencij;
(d) spodbujanje zagotavljanja dokumentov 
za razlago, pojasnjevanje in 
poenostavljanje standardov, skupaj s 
smernicami v zvezi z njihovo uporabo in 
najboljšimi praksami;
(e) podporo izvajanju standardov, vključno 
z okoljskimi standardi, v malih podjetjih.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Ján Hudacký

Predlog spremembe 169
Člen 16, odstavek 1
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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, 
po možnosti na regionalni in lokalni ravni,
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 usmerijo v dejavnosti, 
kot so tehnološki razvoj, inovativnost in 
prenos tehnologije, so vključene v področje 
uporabe instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Da se zavaruje socialno-ekonomski razvoj manj razvitih regij, morajo program izvajati 
lokalni in regionalni udeleženci.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 170
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 
usmerijo v dejavnosti, kot so tehnološki 
razvoj in inovativnost, prenos tehnologije in 
netehnološka inovativnost, na primer 
postopkovna, organizacijska in 
institucionalna inovativnost, so vključene v 
področje uporabe instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z opredelitvijo inovativnosti v priročniku Oslo.

Priročnik Oslo (OECD/Eurostat, november 2005) vsebuje smernice OECD/EU za zbiranje in 
razlago podatkov o inovativnosti. Priročnik je bil nedavno revidiran in tretja izdaja je bila 
predstavljena novembra 2005. Priročnik pojasnjuje koncept inovativnosti in ker mora biti 
opredelitev inovativnosti v okvirnem programu v skladu z najnovejšimi zahtevami koncepta 
inovativnosti, je priročnik Oslo očiten vir takih opredelitev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 171
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 
usmerijo v dejavnosti, kot so tehnološki 
razvoj, inovativnost in prenos tehnologije, so 
vključene v področje uporabe instrumentov 
in v čezmejno naravo njihovih dejavnosti.

Or. es

Obrazložitev

V tem ključnem trenutku, ko so selitve industrije na dnevnem redu v večini evropskih držav in 
industrijskih sektorjev, obstaja potreba po financiranju internacionalizacije evropskih 
podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 172
Člen 17, odstavek 1, točka (a)

(a) prispeva k ustanavljanju in financiranju 
MSP ter zmanjševanju vrzeli med trgom 
lastniškega in rizičnega kapitala, kar MSP 
preprečuje izkoriščanje potenciala rasti;

(a) prispeva k ustanavljanju in financiranju 
MSP ter zmanjševanju vrzeli med trgom 
lastniškega in rizičnega kapitala, kar MSP 
preprečuje izkoriščanje potenciala rasti, za 
ustvarjanje evropskega trga tveganega 
kapitala;

Or. en

Obrazložitev

Ena od glavnih težav potencialnih vlagateljev MSP z veliko možnostjo rasti v današnji Evropi, 
je razdrobitev trga tveganega kapitala. Za zmanjšanje finančne vrzeli inovativnih MSP je 
pomembno odpraviti ureditvene ovire in ovire v zvezi z obveščanjem javnosti, s katerimi se 
spopadajo nadnacionalni potencialni vlagatelji v sklade tveganega kapitala. Mehanizem GIF 
lahko prispeva k postopnemu ustvarjanju resnično evropskega trga tveganega kapitala.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 173
Člen 17, odstavek 2, pododstavka 1 in 2

2. GIF sestavljata dva okvira: 2. GIF sestavljata dva okvira:
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. Usmerjen 
je tudi v sklade, specializirane za drugo ali 
tretje financiranje MSP, ki se spopadajo z 
velikimi težavami pri zbiranju skladov 
tveganega kapitala. Lahko tudi sovlaga v 
sklade in nosilce naložb, ki jih pospešujejo 
poslovni angeli.

Drugi okvir z imenom GIF 2 obsega naložbe 
v fazi razširjanja in vlaga v specializirane 
sklade tveganega kapitala, ki zagotavljajo 
navidezni lastniški kapital ali lastniški 
kapital za inovativna MSP z velikim 
potencialom rasti v njihovi širitveni fazi. 
Naložbe GIF2 se izogibajo odkupom ali 
nadomeščanju kapitala.

Drugi okvir z imenom GIF 2 obsega naložbe 
v fazi razširjanja in vlaga v specializirane 
sklade rizičnega kapitala, ki zagotavljajo 
navidezni lastniški kapital ali lastniški 
kapital za inovativna MSP z velikim 
potencialom rasti v njihovi širitveni fazi.
Naložbe GIF 2 podpirajo nakup in odkup 
kapitala.

Or. en

Obrazložitev

Veliko potencialnih inovativnih MPS se srečuje s težavami na začetnih stopnjah zaradi 
pomanjkanja ustreznih skladov tveganega kapitala. Ker je pomembno, da veriga financiranja 
ni prekinjena, moramo pomagati specializiranim skladom, ki sofinancirajo že financirane 
poslovne projekte (drugo ali tretje financiranje).
Prenos MSP na novega lastnika je pogosto povezan z novimi naložbami in inovacijami, 
vendar je pogosto oviran zaradi pomanjkanja zadostnega kapitala za MSP v fazi razširjanja. 
Zato je primerno, da se nakupi in odkupi s strani vodilnih delavcev podpirajo v okviru GIF 2.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 174
Člen 17, odstavek 2, pododstavek 2

Drugi okvir z imenom GIF 2 obsega naložbe 
v fazi razširjanja in vlaga v specializirane 
sklade tveganega kapitala, ki zagotavljajo 
navidezni lastniški kapital ali lastniški 
kapital za inovativna MSP z velikim 
potencialom rasti v njihovi širitveni fazi. 
Naložbe GIF2 se izogibajo odkupom ali 
nadomeščanju kapitala.

Drugi okvir z imenom GIF 2 obsega naložbe 
v fazi razširjanja in vlaga v specializirane 
sklade rizičnega kapitala, ki zagotavljajo 
navidezni lastniški kapital ali lastniški 
kapital za inovativna MSP z velikim 
potencialom rasti v njihovi širitveni fazi.
Naložbe GIF 2 se izogibajo odkupom ali 
nadomeščanju kapitala.

Naložbe GIF so usmerjene v sklade, ki 
lahko pokažejo izkušnje in odličnost pri 
sodelovanju z inovativnimi MSP, grozdi za 
inovativnost in raziskave, kot so znanstveni 
ali tehnološki parki in drugi akterji 
inovativnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev celovitega upravljanja kakovosti programa je treba ukrepe za kakovost 
izvajati pri vseh vidikih in instrumentih.
Ker pomoč GIF upravlja Evropski investicijski sklad in za zagotovitev, da so finančni 
posredniki več kot le svetovalci in posredniki ter tako niso del inovacijskih postopkov in 
okolja, je bistveno, da imajo skladi tveganega kapitala, „poslovni angeli“ itd. veliko znanja in 
tesne odnose z inovativnimi MSP, grozdi za inovacije in RTP itd. Vzvodni učinek skladov 
okvirnega programa se doseže prav s tesnim sodelovanjem z MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ján Hudacký

Predlog spremembe 175
Člen 17, odstavek 2, pododstavek 3

GIF lahko vlaga v posrednike s 
sodelovanjem po potrebi z nacionalnimi 
shemami, ki so namenjene razvoju 
investicijskih družb, usmerjenih v mala 
podjetja.

GIF lahko vlaga v posrednike, ki po 
možnosti delujejo na regionalni ravni, s 
sodelovanjem po potrebi z nacionalnimi 
shemami, ki so namenjene razvoju 
investicijskih družb, usmerjenih v mala 
podjetja.

Or. en
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Obrazložitev

Regionalni posredniki lahko bolje priznavajo inovacijski potencial in sposobnost lokalnih 
podjetij, da se prožneje odzivajo na njihove potrebe in spreminjanje regionalnega poslovnega 
okolja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 176
Člen 18, odstavek 2, okvir (a) 

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 pri 
čezmejni širitvi svojih poslovnih dejavnosti
ter zaradi nezadostnih jamstev.

Or. de

Obrazložitev

MSP se srečujejo s posebnimi težavami pri dostopu do financ pri širjenju svojih dejavnosti v 
sosednje države, ker finančne ustanove predvidijo večja tveganja ali nimajo dovolj podatkov 
o regiji, v kateri je naložba predvidena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 177
Člen 18, odstavek 2, pododstavek 4

Četrti okvir, (d) listninjenje dolžniških 
finančnih portfeljev MSP, sprosti dodatno 
financiranje dolgov za MSP v okviru 
ustreznih dogovorov delitve tveganja s 
ciljnimi institucijami. Podpora za takšne 
transakcije je za podjetje pogojena z 
obveznostjo, da v razumnem obdobju 
nameni občuten delež likvidnosti, ki je 
posledica sproščenega kapitala, novim 
posojilom za MSP.

Četrti okvir, (d) listninjenje dolžniških 
finančnih portfeljev MSP, sprosti dodatno 
financiranje dolgov za MSP v okviru 
ustreznih dogovorov delitve tveganja s 
ciljnimi ustanovami. Podpora za takšne 
transakcije je za podjetje pogojena z 
obveznostjo, da v razumnem obdobju 
nameni občuten delež likvidnosti, ki je 
posledica sproščenega kapitala, novim 
posojilom za MSP.
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Okviri SMEG so usmerjeni v banke in 
finančne posrednike, ki lahko pokažejo 
izkušnje in odličnost pri sodelovanju z 
inovativnimi MSP, grozdi za inovacije in 
raziskave, kot so znanstveni ali tehnološki 
parki, in drugimi akterji inovativnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev celovitega upravljanja kakovosti programa je treba ukrepe za kakovost 
izvajati pri vseh vidikih in instrumentih.
Ker pomoč SMEG upravlja Evropski investicijski sklad in za zagotovitev, da so finančni 
posredniki več kot le svetovalci in posredniki ter tako niso del inovacijskega postopka in 
okolja, je bistveno, da imajo skladi tveganega kapitala, „poslovni angeli“ itd. veliko znanja in 
tesne odnose z inovativnimi MSP, grozdi za inovacije in RTP itd. Vzvodni učinek skladov 
okvirnega programa se doseže prav s tesnim sodelovanjem z MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 178
Člen 19, odstavek 1, točka (b a) (novo)

(ba) izboljšanje sposobnosti tveganih 
skladov, bank in finančnih posrednikov v 
zvezi s sodelovanjem z inovativnimi MSP, 
grozdi za inovacije in raziskave, kot so 
znanstveni ali tehnološki parki, in drugimi 
akterji inovativnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakopravnega dostopa vseh MSP do pomoči GIF in SMEG mora ukrepanje 
CBS obravnavati izboljšanje sposobnosti tveganih skladov, bank in finančnih posrednikov pri 
sodelovanju z inovativnimi MSP, grozdi za inovacije in raziskave ter drugimi „akterji 
inovativnosti“ ter se hkrati še vedno osredotočati na pomen izkušenj in odličnosti finančnih 
posrednikov GIF in SMEG. To pomeni potrebo po dodatni podpori pomoči za svetovanje in 
usposabljanje za finančne posrednike v nekaterih državah članicah.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 179
Člen 19, odstavek 2, pododstavek 5

Partnerski ukrep spremlja kreditne linije ali 
delitve tveganj, ki so jih mednarodne 
finančne institucije dale partnerskim bankam 
ali finančnim institucijam iz upravičenih 
držav. Pomemben delež ukrepa se nanaša na
izboljšanje sposobnosti bank, da ocenijo 
trgovinsko izvedljivost projektov z bistveno 
vsebino ekološke inovativnosti.

Partnerski ukrep spremlja kreditne linije ali 
delitve tveganj, ki so jih mednarodne 
finančne ustanove dale partnerskim bankam 
ali finančnim ustanovam iz upravičenih 
držav. Pomemben delež ukrepa velja za
izboljšanje sposobnosti bank, da ocenijo 
trgovinsko izvedljivost projektov z bistveno 
vsebino ekološke inovativnosti.

Za zagotovitev enakopravnega dostopa 
MSP do pomoči GIF in SMEG je 
ukrepanje CBS povezano z izboljšanjem 
sposobnosti tveganih skladov, bank in 
finančnih posrednikov v zvezi s 
sodelovanjem z inovativnimi MSP, grozdi 
za inovacije in raziskave, kot so znanstveni 
ali tehnološki parki, in drugimi akterji 
inovativnosti. Da se to zagotovi, se ustanovi 
pomoč za svetovanje in usposabljanje.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakopravnega dostopa vseh MSP do pomoči GIF in SMEG mora ukrepanje 
CBS obravnavati izboljšanje sposobnosti tveganih skladov, bank in finančnih posrednikov pri 
sodelovanju z inovativnimi MSP, grozdi za inovacije in raziskave ter drugimi „akterji 
inovativnosti“ ter se hkrati še vedno osredotočati na pomen izkušenj in odličnosti finančnih 
posrednikov GIF in SMEG. To pomeni potrebo po dodatni podpori pomoči za svetovanje in 
usposabljanje za finančne posrednike v nekaterih državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 180
Člen 20, odstavek 2, točke (a), (b) in (c)

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

(a) informacije, povratne informacije in 
storitve poslovnega sodelovanja (kot so 
evropski informacijski centri (EIC));

(b) inovativnost, tehnologijo in storitve 
prenosa znanja;

(b) inovativnost, tehnologijo in storitve 
prenosa znanja (kot so inovacijski relejni 
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centri (IRC));
(c) storitve, ki spodbujajo udeležbo MSP v 
okvirnih programih Skupnosti za RTP.

(c) storitve, ki spodbujajo udeležbo MSP v 
okvirnih programih Skupnosti za RTP (kot 
so nacionalne kontaktne točke).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 181
Člen 20, odstavek 2, uvodni del 

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

2. Na osnovi strokovnega tržnega znanja, 
pridobljenega z obstoječimi evropskimi 
podpornimi mrežami za podjetništvo, zlasti 
evropskimi informacijskimi centri (EIC) in 
inovacijskimi relejnimi centri (IRC), se 
svetovalnim organom, povezanimi s 
podjetji, da navodilo, da tesno sodelujejo 
pri opravljanju storitev za podjetja, zlasti 
MSP, iz odstavka 1. Finančna podpora se 
dodeli partnerjem v mreži zlasti za:

Or. de

Obrazložitev

Uporabiti je treba že pridobljene izkušnje evropskih informacijskih centrov (EIC) in 
inovacijskih relejnih centrov (IRC).

Predlog spremembe, ki ga vloži Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 182
Člen 20, odstavek 2, točka (-a) (novo)

(-a) Ustanovitev odprte telefonske številke 
za konkurenčnost in inovativnost v vsaj 
treh jezikih z nalogo zagotavljanja 
zanesljive pomoči MSP, ki zanjo zaprosijo, 
in obveščanja MSP o podpornih 
programih, do katerih so lahko upravičena, 
skupaj z ustreznimi kontaktnimi 
podrobnostmi;
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Or. de

Obrazložitev

MSP morajo imeti možnost, da hitro in preprosto dobijo zanesljive informacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 183
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));

Or. de

Obrazložitev

Že pridobljene izkušnje evropskih informacijskih centrov (EIC) in inovacijskih relejnih 
centrov (IRC) je treba uporabiti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 184
Člen 20, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) storitve, ki spodbujajo udeležbo MSP v 
okvirnem programu in nacionalnih 
programih za podjetništvo in inovativnost.

Or. en

Obrazložitev

Programi vključujejo storitve, ki spodbujajo MSP pri sodelovanju v programu Skupnosti RTP 
(člen 20(2)(c)) in morajo vključevati tudi takšno storitev za PKI. Ker so MSP temelj rasti in 
zaposlovanja v starih in novih sektorjih, je pomembno spodbujati programe za podjetništvo in 
inovativnost, kot je CIP. Takšno spodbujanje je bistveno za vpliv programov. MSP niso imela 
dovolj podpore za sodelovanje v nekdanjih programih Skupnosti za podjetništvo in 
inovativnost (večletni programi).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 185
Člen 20, odstavek 3

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

3. Komisija izbere partnerje v mreži s pozivi 
k oddaji predlogov za različne storitve iz 
odstavka 2(a), (b) in (c), pri čemer upošteva 
zlasti ustrezne izkušnje kandidatov pri 
načrtovanju in izvajanju svetovalnih in 
drugih strokovnih storitev za podjetja, zlasti 
MSP, pri čezmejni širitvi njihovih 
gospodarskih 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.

Or. de

Obrazložitev

Že pridobljene izkušnje evropskih informacijskih centrov (EIC) in inovacijskih relejnih 
centrov (IRC) je treba uporabiti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 186
Člen 20, odstavek 3

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

3. Komisija izbere partnerje v mreži s pozivi 
k oddaji predlogov za različne storitve iz 
odstavka 2(a), (b), (c) in (ca). 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 
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obdobje trajanja programa. obdobje trajanja programa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 187
Člen 20, odstavek 3 a (novo)

3a. Za zagotovitev kakovosti storitev iz 
odstavka 2(a), (b), (c) in (ca) bo pri izbiri 
partnerjev v mreži poudarek na:
– izkušnjah in odličnosti pri svetovanju, 
razširjanje znanja in ustvarjanju mrež,
– zadostni vključitvi dejavnosti iz 
Priloge III,
– odlični kakovosti storitev iz odstavka 2(a), 
(b), (c) in (d), ki jo je treba zagotoviti za vse 
partnerje v mrežah ne glede na državo 
članico, v kateri delujejo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti kakovost storitev, ki jih zagotavljajo evropski informacijski centri in 
inovacijski relejni centri, da se odgovori na kritike MSP v zvezi s kakovostjo storitev, ki se 
zagotavljajo za druge zadevne programe Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 188
Člen 20, odstavek 3 a (novo)

3a. Komisija lahko razen storitev iz 
odstavka 2(a), (b) in (c) zagotovi finančno 
podporo za ustanovitev informacijskih 
središč „vse na enem mestu“ v državah 
članicah, v katerih bodo morebitni 
kandidati obveščeni o možnostih pomoči 
okvirnega programa kot celote in bodo, kjer 
je primerno, napoteni k ustreznim 
kontaktnim partnerjem iz odstavka 2. 
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Informacijska središča „vse na enem 
mestu“ zagotavljajo tudi podatke v zvezi s 
programi, ki jih podpirajo strukturni skladi 
in Sklad za razvoj podeželja, in tudi 
drugimi ustreznimi programi Skupnosti 
(npr. Program za vseživljenjsko učenje), ki 
imajo podobne cilje in dopolnjujejo cilje 
okvirnega programa ter, kjer je potrebno, 
napotijo zainteresirane stranke k ustreznim 
odgovornim strukturam za nadaljnjo 
pomoč.

Or. en

Obrazložitev

Središča EU „vse na enem mestu“ bodo zainteresiranim strankam, zlasti MSP, ki nimajo 
časa in sredstev za iskanje podpore, omogočila enostaven dostop do podatkov in nasvetov o 
vseh obstoječih storitvah, ki jim lahko pomagajo.
Treba je vzpostaviti praktično povezavo z ustreznimi programi za vseživljenjsko učenje in 
programi, ki jih financirajo strukturni skladi in Sklad za razvoj podeželja, da se krepi 
potrebna sinergija z okvirnim programom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 189
Člen 20, odstavek 4

4. Poleg storitev iz odstavkov 2(a), (b) in (c) 
lahko Komisija zagotovi finančno podporo 
za izvajanje drugih dejavnosti znotraj 
področja uporabe okvirnega programa, ki 
izhajajo iz omejenih pozivov k oddaji 
predlogov za partnerje iz mreže.

4. Razen storitev iz odstavka 2(a), (b), (c) in 
(ca) lahko Komisija zagotovi finančno 
podporo za izvajanje drugih dejavnosti 
znotraj področja uporabe okvirnega 
programa, ki izhajajo iz omejenih pozivov k 
oddaji predlogov za partnerje iz mreže. 
Komisija enkrat na leto oceni kakovost 
storitev, ki jih zagotavljajo partnerji iz 
mreže. Če je kakovost zagotovljenih storitev 
nezadovoljiva, je treba spremeniti okvirne 
sporazume o partnerstvu ali oblikovati nove 
pozive k oddaji predlogov.

Or. en
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Obrazložitev

Kot del celotnega upravljanja kakovosti programa je treba storitve, ki jih zagotavljajo 
partnerji iz mreže, oceniti in ustrezno spremeniti, če kakovost storitev ni zadovoljiva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 190
Člen 20, odstavek 4

4. Poleg storitev iz odstavkov 2(a), (b) in (c) 
lahko Komisija zagotovi finančno podporo 
za izvajanje drugih dejavnosti znotraj 
področja uporabe okvirnega programa, ki 
izhajajo iz omejenih pozivov k oddaji 
predlogov za partnerje iz mreže.

4. Razen storitev iz odstavka 2(a), (b), (c) in 
odstavka 3a lahko Komisija zagotovi 
finančno podporo za izvajanje drugih 
dejavnosti znotraj področja uporabe 
okvirnega programa, ki izhajajo iz omejenih 
pozivov k oddaji predlogov za partnerje iz 
mreže.

Or. en

Obrazložitev

Izhaja iz uvedbe novega člena 20(3a) novo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 191
Člen 20, odstavek 4 a (novo)

4a. Komisija zagotovi posebno podporo za 
MSP v tistih regijah, ki zaradi odročne lege 
ali slabše razvitosti zahtevajo inovativne 
ukrepe, da okrepijo poslovno 
konkurenčnost.

Or. es

Obrazložitev

Za pospeševanje ekonomije obsega in razvoj grozdov na regionalni in lokalni ravni, ki lahko 
pospešijo razvoj evropskega grozda, je ključno, da se te regije podpirajo v smislu ukrepov za 
spodbujanje inovacij in konkurenčnosti, prilagojenih njihovim gospodarskim in podjetniškim 
strukturam.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 192
Člen 20, odstavek 6 a (novo)

(6a.) Treba se je posvetovati z nacionalnimi 
ali regionalnimi službami, ki pomagajo 
organizacijam, ki zastopajo mala podjetja, 
in lahko se jim zagotovi finančna pomoč, 
da začnejo izvajati dejavnosti iz okvirnega 
programa.

Or. fr

Obrazložitev

Predstavniške organizacije so v stiku z milijoni malih podjetij, pri čemer omogočajo pripravo 
potrebnih temeljev, da lahko mala podjetja postanejo bolj konkurenčna na ključnih področjih 
okvirnega programa: inovacijah, okolju, IKT, standardizaciji in prenosu podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 193
Člen 21, odstavek 2, točka (b)

(b) skupaj obsegajo vsaj tri sodelujoče 
države; in

(b) vključujejo udeležence iz vsaj dveh 
sodelujočih držav;

Or. de

Obrazložitev

Najmanj dve sodelujoči držav sta dovolj. Za doseganje želenega učinka mora biti projekt 
sodelovanja z dvema udeležencema upravičen do vložitve zahtevka za financiranje, da se 
pospešuje inovativnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 194
Člen 21, odstavek 4

4. Podpora se lahko dodeli izbranim 4. Podpora se lahko dodeli izbranim 
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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.

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. Podpora se lahko dodeli za 
sodelovanje med nacionalnimi ali 
regionalnimi javnimi promocijskimi 
ustanovami, kot so promocijske banke ali 
skladi, da se jim omogoči izmenjava 
najboljših praks in začetek izvajanja 
pilotnih projektov za nadnacionalne 
promocijske sheme za MSP.

Or. en

Obrazložitev

Shema podpore za podjetniško inovativnost je zelo uporabno orodje za boljše usklajevanje 
podpornih dejavnosti MSP, ki so predvsem nacionalne ali celo regionalne v državah članicah 
EU, na nadnacionalni ravni. Javne promocijske ustanove, ki zagotavljajo podporne storitve 
za podjetništvo, veliko pridobijo s krepitvijo institucionalnega sodelovanja in z izvajanjem 
nadnacionalnih promocijskih shem ali skladov za MSP, ki se želijo odpreti čezmejnim 
investicijam in partnerstvu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 195
Člen 22, točka (a)

(a) študije, zbiranje podatkov, raziskovanje 
in objave, po možnosti na podlagi uradnih 
statističnih podatkov;

(a) študije, vključno s študijami o 
izvedljivosti na trgu, zbiranje podatkov, 
raziskovanje in objave, vključno s tistimi, ki 
izhajajo iz ustvarjalnih enot, specializiranih 
za podjetništvo in inovacije, po možnosti na 
podlagi uradnih statističnih podatkov;

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje konkurenčnost ni pomembno le ustvarjati inovacije, ampak tudi vedeti, po 
katerih vrstah inovacij se na trgu povprašuje. Razvoj evropskega omrežja ustvarjalnih enot, 
specializiranih za analize politike podjetništva in inovacij, je katalizator za oblikovanje 
podjetniške in inovacijske kulture.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 196
Člen 22, točka (d a) (novo)

(da) posvetovanje in neposredna vključitev 
organizacij, ki zastopajo zadevna podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 197
Člen 22, točka (d b) (novo)

(db) razširjanje in uporaba učnih podpor, 
smernic za zbirko orodij in tehnične 
dokumentacije, razvitih za MSP v eni 
državi članici, da se dosežejo optimalni 
rezultati, ki koristijo drugim državam 
članicam.

Or. fr

Obrazložitev

Organizacije MSP v različnih državah članicah so razvile učne podpore, zbirke orodij, 
smernice in tehnično dokumentacijo, ki so se izkazale za koristne, vendar niso vedno znane v 
drugih državah članicah (težave zaradi prevajanja). To preprosto zahteva prevajalsko delo in 
prilagoditev teh instrumentov razmeram na lokalni in nacionalni ravni, da se doseže 
stroškovna učinkovitost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 198
Člen 23

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
organi oblasti na nacionalni in regionalni 
ravni

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
poslovnimi organizacijami na nacionalni in 
regionalni ravni

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

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

medinstitucionalno sodelovanje med 
poslovnimi organizacijami 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.

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 organizacijam odobri 
nepovratna sredstva.

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

Or. de

Obrazložitev

Cilj je spodbujanje inovativnosti na poslovnem področju in financiranje mora biti skladno s 
tem omejeno na to področje. Sodelovanje med podjetji in poslovnimi organizacijami lahko to 
podpira. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 199
Člen 23, naslov

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
organi oblasti na nacionalni in regionalni 
ravni

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
organi oblasti na nacionalni in regionalni 
ravni ter poslovnimi združenji

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti sodelovanje med podjetji in njihovimi organizacijami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 200
Člen 23, naslov

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
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organi oblasti na nacionalni in regionalni 
ravni

organi oblasti na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni

Or. es

Obrazložitev

Pri sodelovanju med organi oblasti je treba uvesti lokalno razsežnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 201
Člen 23, odstavek 1

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

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

Or. es

Obrazložitev

Pri sodelovanju med organi oblasti je treba uvesti lokalno razsežnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 202
Člen 23, odstavek 1

1. Da bi se omogočilo usmerjeno upravno 
sodelovanje, je možno vzpostaviti tesno 
medinstitucionalno sodelovanje na podlagi 
pozivov k oddaji predlogov za nacionalne 
kontaktne točke. Te lahko posledično 
identificirajo vodilnega izvedenca ali 
skupino izvedencev v soglasju z ustreznimi 

1. Da bi se omogočilo usmerjeno upravno 
sodelovanje, je možno vzpostaviti tesno 
medinstitucionalno sodelovanje 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 
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nacionalnimi ali regionalnimi organi oblasti. in poslovnimi združenji.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti sodelovanje med podjetji in njihovimi organizacijami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 203
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 javni upravi ter 
poslovnim združenjem odobri nepovratna 
sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti sodelovanje med podjetji in njihovimi organizacijami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 204
Člen 24

Podporni ukrepi za program Podporni ukrepi za program in drugi ukrepi
Komisija lahko izvede naslednje: Komisija lahko izvede:
(a) analizo in spremljanje konkurenčnosti in 
sektorskih zadev, vključno z letnimi poročili 
Komisije o konkurenčnosti evropske 
industrije;

(a) analizo in spremljanje konkurenčnosti in 
sektorskih zadev, vključno z letnimi poročili 
Komisije o konkurenčnosti evropske 
industrije;

(b) priprava presoj vplivov ukrepov 
Skupnosti, ki so posebno pomembni za 
konkurenčnost podjetij;

(b) pripravo presoj vplivov ukrepov 
Skupnosti, ki so posebno pomembni za 
konkurenčnost podjetij in posledično 
poenostavitev sedanje zakonodaje ali 
pripravo novih zakonodajnih ukrepov, ki 
bodo inovativnost v EU naredili 
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privlačnejšo (npr. na področju pravic 
intelektualne lastnine);

(c) vrednotenje posebnih vidikov ali 
posebnih izvedbenih ukrepov glede na ta 
program;

(c) vrednotenje posebnih vidikov ali 
posebnih izvedbenih ukrepov glede na ta 
program;

(d) razširjanje ustreznih informacij glede na 
ta program.

(d) razširjanje ustreznih informacij glede na 
ta program.

(da) pripravo predloga Uredbe Sveta za 
ustanovitev Agencije Skupnosti za 
inovativnost.

Or. en

Obrazložitev

Naslov mora bolje izražati vsebino člena.

EU mora odgovoriti na potrebo po privlačnem zakonodajnem okviru za inovacije (npr. na 
področju pravic intelektualne lastnine), da se lahko uspešno spopade s tekmeci po svetu.

V zvezi s potrebo po Evropski agenciji za inovativnost glej obrazložitev predloga spremembe 
3.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio 
Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 205
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 v podrobnosti 
določa cilje in prednostne naloge, ukrepe, ki 
so potrebni za njihovo izvajanje, delovne 
časovne razporede in tudi pravila 
sodelovanja ter merila za izbiro in 
vrednotenje izvedbenih ukrepov, v skladu s 
cilji iz člena 10, razen s tistimi iz člena 24. 
Delovni program opredeli ukrepe, ki 
spodbujajo ekološko inovativnost, in jih 
predstavi v posebnem poglavju.

Or. en

Obrazložitev

Z uvodnim besedilom smo izključili možnost načinov splošnega izvajanja v skladu s členom 6. 
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Novo besedilo je tudi v skladu z drugimi ustreznimi določbami (člena 36 in 45). Razen tega 
moramo pojasniti, kaj natančno zadeva ekološka inovativnost tudi na ravni delovnega 
programa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 206
Člen 25, odstavek 1 a (novo)

Komisija vzpostavi delovni program po 
posvetovanju z odborom iz člena 46(1)(a). 

Or. sv

Obrazložitev

Programski odbori imajo pomembno vlogo in njihove pristojnosti se ne smejo zmanjšati. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 207
Člen 26, odstavek 3

3. Ukrepi iz odstavka 2 se izvajajo s 
posebnim poudarkom na ozaveščanju in 
promoviranju priložnosti in ugodnosti, ki jih 
IKT prinašajo državljanom in podjetjem.

3. Ukrepi iz odstavka 2 so namenjeni za 
izboljšanje inovacijskega potenciala in 
konkurenčnosti MSP. Ukrepi bodo 
vključevali tudi ozaveščanje in 
promoviranje priložnosti in ugodnosti, ki jih 
IKT prinašajo državljanom in podjetjem.

Or. en

Obrazložitev

Treba je sprostiti inovacijski potencial MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 208
Člen 26, odstavek 3

3. Ukrepi iz odstavka 2 se izvajajo s 
posebnim poudarkom na ozaveščanju in 

3. Ukrepi iz odstavka 2 bodo prispevali k 
izboljšanju inovacijskega potenciala in 
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promoviranju priložnosti in ugodnosti, ki jih 
IKT prinašajo državljanom in podjetjem.

konkurenčnosti podjetij, zlasti MSP, in se 
izvajajo ob upoštevanju, kjer je mogoče, 
ozaveščanja in promoviranja priložnosti in 
ugodnosti, ki jih IKT prinašajo državljanom 
in podjetjem.

Or. en

Obrazložitev

Ozaveščanje je zelo pomembno, vendar ne sme biti predpogoj za vse ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 209
Člen 27, točka (a)

(a) zagotavljanju nemotenega dostopa do 
storitev na podlagi IKT in vzpostavitev 
ustreznih okvirnih pogojev za hiter in 
ustrezen začetek zbliževanja digitalnih 
komunikacij in storitev, vključno z vidiki 
interoperabilnosti, varnosti in zaupanja;

(a) zagotavljanju nemotenega dostopa do 
storitev na podlagi IKT in vzpostavitev 
ustreznih okvirnih pogojev za hiter, ustrezen 
in učinkovit začetek zbliževanja digitalnih 
komunikacij in storitev, vključno z vidiki 
interoperabilnosti, varnosti in zaupanja;

Or. el

Obrazložitev

Začetek opravljanja digitalnih komunikacij in storitev se mora presojati ne le v smislu 
preprostega dostopa, ampak tudi izmerljive učinkovitosti storitev, opravljenih za posamezne 
uporabnike. Posameznik mora imeti dostop do teh tehnologij ter jih tudi znati učinkovito 
uporabiti in imeti koristi od njih. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 210
Člen 29, točka (a)

(a) širjenju dostopa do IKT in digitalne 
pismenosti;

(a) širjenju dostopa do IKT, digitalne 
pismenosti in seznanjanja javnosti z IKT;

Or. el
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Obrazložitev

Dostop do IKT je potreben predpogoj, vendar sam po sebi ni dovolj za premostitev 
digitalnega razkoraka. Treba je spodbujati metodične in inovacijske ukrepe za obveščanje 
javnosti ter njeno seznanjanje s temi novimi tehnologijami in njihovo uporabo, s čimer se 
spodbuja povpraševanje v tem sektorju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Claude Turmes

Predlog spremembe 211
Člen 29, točka (c)

(c) izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in 
razpoložljivosti elektronskih storitev na 
področjih javnega interesa in participacije, ki 
jo omogočajo IKT, vključno z 
interoperabilnimi vseevropskimi ali 
čezmejnimi javnimi storitvami in razvojem 
gradnikov skupnih interesov in izmenjavi 
dobrih praks.

(c) izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in 
razpoložljivosti elektronskih storitev na 
področjih javnega interesa in participacije, ki 
jo omogočajo IKT, vključno z 
interoperabilnimi vseevropskimi ali 
čezmejnimi javnimi storitvami in razvojem 
gradnikov skupnih interesov in izmenjavi 
dobrih praks, vključno z uporabo odprtih 
standardov ter zagotavljanjem tehnološke 
nevtralnosti in ohranjanja podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Ne le, da mora biti vsebina razvoja javne uprave danes dostopna vsem uporabnikom ne glede 
na to, katero vrsto programske opreme uporabljajo; ampak mora ta material ostati dostopen 
za prihodnje generacije, ko programska oprema, ki je razširjena danes, ne bo več v uporabi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 212
Člen 29, točka (c a) (novo)

(ca) uporabi tehnologij IKT za izboljšanje 
kakovosti življenja prikrajšanega dela 
javnosti, na primer, invalidnih oseb, 
starejših ljudi.

Or. en
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Obrazložitev

Posebnim kategorijam javnosti, ki se srečujejo s posebnimi težavami, je treba nameniti 
posebno pozornost in korist od razvoja tehnologij IKT. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 213
Člen 30, odstavek 2 a (novo)

Ta del programa mora predvsem okrepiti 
konkurenčnost in inovacijski potencial 
MSP.

Or. en

Obrazložitev

Treba je sprostiti inovacijski potencial MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 214
Člen 31, odstavek 1, točka (c)

(c) tematske mreže, ki za dani cilj združujejo 
vrsto zainteresiranih strani in tako 
omogočijo koordinacijske dejavnosti in 
prenos znanja.

(c) tematske mreže, ki za dani cilj združujejo 
vrsto zainteresiranih strani in tako 
omogočijo koordinacijske dejavnosti in 
prenos znanja. Tematske mreže, ki 
združujejo ljudi ter spodbujajo izmenjavo 
tehnološkega znanja in izkušenj ter skupni 
razvoj projektov po geografskih območjih 
ali regijah EU na podlagi njihovega 
skupnega (kulturnega, geografskega ali 
drugega) temelja.

Or. el

Obrazložitev

V okvirnem programu je treba zagotoviti priložnost za vzpostavitev tematskih mrež, ki 
združujejo zainteresirane strani, ki so lahko maloštevilne, vendar imajo skupne (kulturne, 
geografske ali druge) težave in ovire pri prizadevanjih za premostitev digitalnega razkoraka.
Takšen ukrep bo zlasti pomemben za območja z omejenimi možnostmi, vključno z oddaljenimi 
otoškimi in gorskimi skupnostmi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 215
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 
izplačajo 100 % povračila dodatnih 
stroškov.

Skupnost lahko dodeli nepovratna sredstva v 
proračun projektov iz odstavka 1(a) do 
največ 50 % njihovih celotnih stroškov. 
Organom iz javnega sektorja, nevladnim in 
nepridobitnim organizacijam se lahko 
izplača 100 % povračila dodatnih stroškov.

Or. es

Obrazložitev

Nevladne in nepridobitne organizacije delujejo v splošno dobro in morajo biti zato 
obravnavane na enak način kot javni organi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 216
Člen 31, odstavek 2, drugi pododstavek

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

Skupnost lahko dodeli nepovratna sredstva v 
proračun projektov iz odstavka 1(a) do 
največ 75 % njihovih celotnih stroškov. 
Organom iz javnega sektorja se lahko 
izplača 100 % povračila dodatnih stroškov.

Or. fr

Obrazložitev

Predlagana največja vrednost 50 % je v skladu s prakso Generalnega direktorata za 
raziskave za komercialne projekte (medtem ko so drugi GD – za zaposlovanje, širitev itd. –
določili največjo vrednost na 75 %) prenizka za nepridobitne organizacije, ki si ne morejo 
privoščiti 50 % stroškov pri projektu (več organizacij v novih državah članicah in državah 
prosilkah k temu ne more prispevati, tudi če mora plačati le 25 %). Celo pri projektih, pri 
katerih sodelujejo podjetja, je potreben koordinator (pogosto nepridobitna organizacija).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 217
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 % subvencij za tematske dejavnosti se 
dodeli za dodatne upravičene stroške 
koordinacije in vzpostavitve mreže. 
Skupnost je lahko udeležena pri pokrivanju 
dodatnih upravičenih stroškov teh ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Enaka obravnava vseh subvencij z njihovo določitvijo na 50 % za vse spodbuja ustrezno 
izvajanje programa v korist upravičencev. Subvencije v višini 100 % bi spodbujale zlorabo 
javnih sredstev. Prednostna obravnava za javne organe bi bila v nasprotju z načeli 
konkurenčnosti EU.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 218
Člen 33, uvodni del

Za podporo analizam politik, razvoju in 
koordinaciji s sodelujočimi deželami se 
opravi naslednje:

Za podporo analizam politik, razvoju in 
koordinaciji s sodelujočimi deželami se 
opravi naslednje; zlasti za okrepitev 
konkurenčnosti in inovacijskega potenciala 
evropskih podjetij, zlasti MSP:

Or. en

Obrazložitev

Treba je sprostiti inovacijski potencial MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 219
Člen 34, odstavek 1, uvodni del

1. Za podporo izvajanja programa ali za 
priprave na prihodnje dejavnosti se opravi 
naslednje:

1. Za podporo izvajanja programa ali za 
priprave na prihodnje dejavnosti se opravi 
naslednje, zlasti za okrepitev 
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konkurenčnosti in inovacijskega potenciala 
evropskih podjetij, zlasti MSP:

Or. en

Obrazložitev

Treba je sprostiti inovacijski potencial MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 220
Člen 36, odstavek 1 a (novo)

Komisija določi delovni program po 
posvetovanju z odborom iz člena 46(1)(a).

Or. sv

Obrazložitev

Programski odbori imajo pomembno vlogo in njihove pristojnosti se ne smejo zmanjšati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 221
Člen 37, odstavek 1

1. Ustanavlja se program za energetsko 
učinkovitost, obnovljive vire energije ter 
energetsko raznovrstnost, v nadaljnjem 
besedilu „Program inteligentna energija –
Evropa“.

1. Ustanavlja se program za energetsko 
učinkovitost, obnovljive vire energije ter 
energetsko raznovrstnost, v nadaljnjem 
besedilu „Program inteligentna energija –
Evropa“. Ta program je treba obravnavati 
kot sredstvo, da EU postane vodilna na 
svetu na področju tehnologij trajnostne 
energije in aplikacij z visokim izkoristkom, 
ter je tako ključen za evropsko 
konkurenčnost.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s Pogodbo morajo vsi programi EU upoštevati vidik trajnosti. To je očitno vključeno 
v dejavnosti Programa inteligentna energija – Evropa. Vendar je pri vključitvi Programa 
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inteligentna energija – Evropa v okvirni program pomembno poudariti, da bi lahko imela EU 
konkurenčno prednost na področju tehnologij trajnostne energije in aplikacij z visokim 
izkoristkom (podjetje General Electric je objavilo nove obsežne naložbe na tem področju). 
Sprememba bo pokazala vpliv na gospodarsko konkurenčnost EU in konkurenčnost podjetij 
EU na področju trajnostne uporabe naravnih virov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Predlog spremembe 222
Člen 38, točka (c)

(c) odstranjevanje netehnoloških ovir za 
učinkovite in inteligentne načine 
proizvodnje in porabe energije s 
spodbujanjem vzpostavitve institucij in 
kadrov, vključno z lokalno in regionalno 
ravnijo, z ozaveščanjem, predvsem z 
izobraževalnim sistemom, s spodbujanjem 
izmenjav izkušenj in znanja med glavnimi 
zadevnimi strankami, gospodarstvom in 
državljani na splošno ter s spodbujanjem 
razširjanja najboljših praks in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, predvsem s 
pospeševanjem na ravni Skupnosti.

(c) odstranjevanje netehnoloških ovir za 
učinkovite in inteligentne načine 
proizvodnje in porabe energije s 
spodbujanjem vzpostavitve institucij in 
kadrov, vključno z lokalno in regionalno 
ravnijo, z ozaveščanjem, predvsem z 
izobraževalnim sistemom, s spodbujanjem 
izmenjav izkušenj in znanja med glavnimi 
zadevnimi strankami, gospodarstvom, zlasti 
MSP, in državljani na splošno ter s 
spodbujanjem razširjanja najboljših praks in 
najboljših razpoložljivih tehnologij, 
predvsem s pospeševanjem na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

MSP so ključna za inovativnost na področju energije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Predlog spremembe 223
Člen 39, točka (a)

(a) izboljšavo energetske učinkovitosti in 
racionalno rabo energije, zlasti v 
gradbeništvu in industriji, razen ukrepov iz 
člena 41;

(a) izboljšavo energetske učinkovitosti in 
racionalno rabo energije, zlasti v 
gradbeništvu, industriji, pri čemer se 
posebna pozornost nameni MSP, in na 
področju izdelkov, ki porabljajo energijo,
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razen ukrepov iz člena 41;

Or. en

Obrazložitev

Posebno je treba omeniti MSP, izdelki, ki porabljajo energijo, so pomembni zaradi dejavnosti 
pri tržnem preoblikovanju potrošniških proizvodov (Direktiva o okoljsko primerni zasnovi).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Predlog spremembe 224
Člen 39, točka (b)

(b) podporo pripravi pravnih ukrepov in 
njihovi uporabi.

(b) podporo pripravi pravnih ukrepov in 
njihovi uporabi ob zagotavljanju novih 
poslovnih priložnosti na področju 
energetskih storitev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jan Březina

Predlog spremembe 225
Člen 39, točka (b a) (novo)

(ba) podporo na področju ogrevanja in 
hlajenja.

Or. en

Obrazložitev

Ogrevanje in hlajenje je z okrog 40 % porabe energije med prednostnimi nalogami na 
področju energije, zato je treba področju ogrevanja in hlajenja posvetiti posebno pozornost, 
vključno z razvojem novih tehnologij.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, 
Britta Thomsen

Predlog spremembe 226
Člen 40, točka (a)
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(a) pospeševanje novih in obnovljivih virov 
energije za centralizirano in decentralizirano 
proizvodnjo električne energije in toplote ter 
podpiranja raznovrstnosti energetskih virov, 
razen ukrepov iz člena 41;

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

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 227
Člen 43, točka (b)

b) ustvarjanje, razširitev ali reorganizacija 
struktur in instrumentov za trajnostni 
energetski razvoj, vključno z lokalnim in 
regionalnim upravljanjem energije, in za 
razvoj ustreznih finančnih proizvodov in 
tržnih instrumentov;

b) ustvarjanje, razširitev ali reorganizacija 
struktur in instrumentov za trajnostni 
energetski razvoj, vključno z lokalnim in 
regionalnim upravljanjem energije, in za 
razvoj ustreznih finančnih proizvodov in 
tržnih instrumentov, ob uporabi izkušenj iz 
preteklih in sedanjih mrež, kot sta mreža 
OPET in ManagEnergy;

Or. sv

Obrazložitev

Mreža OPET, ki vključuje 40 pisarn v Evropi in zunaj nje, obstaja od sredine 90. let 
prejšnjega stoletja in škoda bi bilo, če te zakladnice znanja ne bi uporabili. Dejavnost 
ManagEnergy je povzročila delo na področju obnovljivih virov energije in ukrepov za 
energetsko učinkovitost, ki se pospešujejo na lokalni in regionalni ravni znotraj EU.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 228
Člen 43, točka (e a) (novo)

(ea) finančna pomoč za nacionalne ali 
regionalne službe, ki pomagajo 
organizacijam, ki zastopajo mala podjetja, 
pri zagotavljanju informacij, usposabljanja 
in nasvetov za zagotovitev dobre prakse s 
strani malih podjetij v zvezi z rabo energije 
in prilagoditvijo ter spodbujanjem napeljav 
trajnostne energije.

Or. fr
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Obrazložitev

Predstavniške organizacije so v stiku z milijoni malih podjetij, pri čemer omogočajo pripravo 
potrebnih temeljev, da lahko mala podjetja dosežejo boljše rezultate na ključnih področjih 
okvirnega programa, vključno z energetsko učinkovitostjo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 229
Člen 45, odstavek 1 a (novo)

Komisija določi delovni program po 
posvetovanju z odborom iz člena 46(1)(a).

Or. sv

Obrazložitev

Programski odbori imajo pomembno vlogo in njihove pristojnosti se ne smejo zmanjšati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 230
Člen 46, odstavek 1, točka (c a) (novo)

ca) pri celotnem usklajevanju izvajanja 
ciljev okvirnega programa Upravljalni 
odbor za cilje okvirnega programa 
(UOPKI).

Or. en

Obrazložitev

Razen treh upravljalnih odborov za vse posebne programe okvirnega programa je 
koordinacijski organ, ki spremlja skladnost s horizontalnimi cilji okvirnega programa, 
uporabno orodje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 231
Člen 46, odstavek 3 a (novo)
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3a. Po ugodni analizi stroškov in koristi 
lahko Komisija ustanovi Izvajalsko 
agencijo za celotni okvirni program, da ji 
pomaga pri njegovem izvajanju.

Or. en

Obrazložitev

Izvajalska agencija zagotovi učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje programa, če je to 
finančno ugodnejše (to se oceni z analizo stroškov in koristi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 232
Člen 46 a (novo)

Člen 46a
Svetovalni odbor na visoki ravni za 

konkurenčnost in inovativnost
1. Komisiji svetuje Svetovalni odbor na 
visoki ravni za konkurenčnost in 
inovativnost, ki je sestavljen iz 
predstavnikov industrije in poslovnih 
združenj, vključno s predstavniki MSP, ter 
drugih izvedencev. Njihovo strokovno 
znanje in izkušnje so povezani s področji in 
vprašanji, ki jih obravnava okvirni 
program, vključno s financiranjem, IKT, 
energijo in ekološko inovativnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne vključuje posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in sodelovanja v 
postopku izvajanja. Zato je glavna novost uvedbe Svetovalnega odbora, da se strokovno 
znanje in izkušnje akterjev na področjih, ki jih obravnava okvirni program, vključijo vanj, da 
bi bolje ustrezal (in se sčasoma prilagodil) dejanskim potrebam Unije. Takšen odbor bo 
zagotovil tudi skladnost med vsemi sestavnimi deli okvirnega programa ter tako pospešil 
konkurenčnost in inovativnost z izmenjavo dobrih praks med enim in drugim podprogramom.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Predlog spremembe 233
Člen 46 a (novo)
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Člen 46 a
Posvetovanja z organizacijami, ki zastopajo 

podjetja
1. Komisija si prizadeva za vključitev 
organizacij, ki zastopajo podjetja, zlasti 
MSP, mikropodjetja in obrtna podjetja, v 
oblikovanje politike ter oblikovanje in 
pripravo akcijskih programov in 
operativnih ukrepov v okvirnem programu.
2. Posvetovanje s temi organizacijami 
poteka v sodelovanju z odbori iz člena 46.

Or. fr

Obrazložitev

Organizacije, ki zastopajo podjetja (zbornice, strokovne organizacije itd.), so neposredno 
prilagojene njihovim potrebam in pričakovanjem ter jim zagotavljajo nasvete, informacije, 
strokovno znanje in pomoč. Takšne storitve so še toliko bolj pomembne za mala podjetja in 
mikropodjetja, zlasti za obrtna podjetja, ker nimajo takšnih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 234
Člen 46 b (novo)

Člen 46b
Postopek prijave – priročnik

1. Komisija, ob upoštevanju mnenja 
Svetovalnega odbora na visoki ravni za 
konkurenčnost in inovativnost, sprejme 
enostaven in nebirokratski postopek 
prijave, ki bo udeležencem omogočil 
enostaven dostop do okvirnega programa.
2. Komisija bo po začetku veljavnosti 
okvirnega programa objavila čitljiv in 
uporabnikom prijazen priročnik, ki določa 
jasen, enostaven in pregleden okvir 
splošnih načel za sodelovanje upravičencev 
v okvirnem programu. To mora zlasti 
olajšati sodelovanje MSP.
3. Priročnik bo določil pravice in 
obveznosti upravičencev; finančne določbe, 
kot so upravičeni stroški in stopnje 
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podpore; načela, ki urejajo upravne 
predpise in postopke, zlasti uporabnikom 
prijazne postopke prijave z uporabo 
dvostopenjskega postopka prijave, kjer je to 
primerno; pravila za uporabo in razširjanje 
rezultatov projektov ter načela za 
vrednotenje, izbor in dodelitev predlogov.
4. Komisija zagotovi, da je čas med 
predložitvijo prijav in obvestilom o 
rezultatih vrednotenja čim krajši.

Or. en

Obrazložitev

Postopek prijave mora biti čim manj zapleten, da se omogoči enostaven dostop vsem 
mogočim uporabnikom, zlasti MSP. Komisija se posvetuje z zainteresiranimi stranmi, da bi 
ugotovila, kateri postopek prijave je za uporabnike najprimernejši. V vsakem primeru je treba 
postopek prijave čim hitreje končati. Uporabnikom morajo biti na voljo jasne in preproste 
informacije o načinu izvajanja programa.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Predlog spremembe 235
Priloga I, točka (a)

(a) 2 631 milijonov EUR za uresničevanje 
Programa za podjetništvo in inovativnost, od 
katerih bo 520 milijonov uporabljenih za 
pospeševanje ekoloških inovacij;

(a) 2 631 milijonov EUR za uresničevanje 
Programa za podjetništvo in inovativnost, od 
katerih bo okrog 520 milijonov uporabljenih 
za pospeševanje ekoloških inovacij;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 236
Priloga I, točka (a)

(a) 2 631 milijonov EUR za uresničevanje 
Programa za podjetništvo in inovativnost, od 
katerih bo 520 milijonov uporabljenih za 
pospeševanje ekoloških inovacij;

(a) 2 631 milijonov EUR za uresničevanje 
Programa za podjetništvo in inovativnost, od 
katerih bo do 900 milijonov uporabljenih za 
pospeševanje ekoloških inovacij in 
300 milijonov EUR za inovacije, povezane z 
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zdravjem;

Or. nl

Obrazložitev

Precejšnja vsota mora biti na voljo za naložbe v ekološke inovacije in inovacije, povezane z 
zdravjem. Ta predlog spremembe skupne vsote ne spreminja in le razjasni, da bo dovolj 
denarja na voljo za ekološke inovacije in inovacije, povezane z zdravjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 237
Priloga II, poglavje 1, točka C, odstavek 1

Za delovanje instrumentov je treba uporabiti 
primerno politiko za pristojbine. Komisija 
določi pristojbine v skladu s tržno prakso in 
pri tem upošteva:

Za delovanje instrumentov je treba uporabiti 
primerno politiko za pristojbine. Komisija 
določi pristojbine v skladu s tržno prakso, 
tako da jih ščiti pred škodljivimi vplivi 
finančnih posrednikov, in pri tem upošteva:

Or. es

Obrazložitev

Komisija mora zagotoviti, da so ugodni pogoji, ki jih zagotavlja Evropski investicijski sklad, 
vedno in v vseh primerih uporabni za MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 238
Priloga II, poglavje 1, točka D

Vidljivost Vidljivost – ozaveščanje
Vsak posrednik zagotovi ustrezno raven 
vidljivosti za podporo, ki jo daje Skupnost.

Vsak posrednik zagotovi ustrezno raven 
vidljivosti za podporo, ki jo daje Skupnost.

Zagotovi se, da so končni upravičenci, 
zlasti MSP, ustrezno obveščeni o 
razpoložljivih finančnih priložnostih in 
možnosti za večnamensko uporabo.

Or. en
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Obrazložitev

Ena glavnih težav, s katero se srečujejo evropska podjetja, je sorazmerna nejasnost pri 
zagotovitvi ukrepov Skupnosti, ki so prilagojeni njihovim potrebam. V zvezi s posebnim 
financiranjem MSP je pomembno, da so zanje oblikovani finančni instrumenti splošno znani, 
na voljo in večnamenski, tudi če so si nasprotni, da bi zagotovili primerno raven dostopa do 
financiranja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Norbert Glante

Predlog spremembe 239
Priloga II, poglavje 2, točka C, odstavek 3: 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. 
Največji skupni znesek vlaganja v 
posredniške sklade tveganega kapitala je 
70 % za sklade, ki vlagajo v do 3 leta stara 
MSP. 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. GIF 1 lahko sovlaga z 
lastnimi viri EIS ali z viri s pooblastilom 
EIB ali drugimi viri, ki jih upravlja EIS.

Or. de
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Obrazložitev

Na začetku se je pogosto izkazalo, da je tveganje preveliko za posameznike, ki zato niso 
sklenili finančne obveznosti. Zato kaže, da je treba odobriti večjo subvencijo (70 %) za 
posredniške sklade tveganega kapitala, zlasti na stopnji visoko tveganega razvoja in raziskav. 
Vendar se lahko ta večja naložba upraviči le: če zadevni MSP ni starejši od 3 let. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 240
Priloga II, poglavje 3, točka C, odstavek 3

Merila, ki se nanašajo na četrti okvir SMEG, 
(d) listninjenje dolžniških potrtfeljev MSP, 
vključno s posamičnimi prenosi in prenosi 
med več prodajalci in več državami. 
Upravičenost temelji na najboljših praksah 
na tržišču, zlasti glede kakovosti posojil in 
razpršitev tveganja listninskih portfeljev.

Merila, ki se nanašajo na četrti okvir SMEG, 
(d) listninjenje dolžniških potrtfeljev MSP, 
vključno s posamičnimi prenosi in prenosi 
med več prodajalci in več državami. 
Upravičenost temelji na najboljših praksah 
na tržišču, zlasti glede kakovosti posojil in 
razpršitev tveganja listninskih portfeljev. 
Poseben poudarek bo namenjen podpori 
javnih shem za listninjenje MSP.

Or. en

Obrazložitev

Javne sheme listninjenja so delovale kot katalizator za trg in so pomagale doseči večje 
količine listninjenja za MSP, ker so takšne sheme na splošno predpogoj za pridobivanje novih 
vlagateljev rizičnega kapitala MSP in tudi delno nadomestijo stroške razvoja listninjenja 
MSP. Zato se lahko podpora EU v smislu četrtega okvira SMEG novih in zdaj delujočih 
javnih shem listninjenja izkaže kot odločilna za listninjenje posojil MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 241
Priloga III, točka (a), alinea 7 a (novo)

– podpora MSP pri iskanju večjih 
izvajalcev iz zasebnega sektorja in vlade ter 
povezovanju z njimi.

Or. en
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Obrazložitev

Ključni dejavnik pri podpori inovativnih MSP je povezava z visoko razvitimi večjimi izvajalci, 
da se spodbudi povpraševanje po njihovih izdelkih in storitvah. Evropski informacijski centri 
lahko pri ustvarjanju in ohranjanju te povezave pomagajo z ustreznimi orodji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lorenzo Cesa

Predlog spremembe 242
Priloga III, točka (a), alinea 7 a (novo)

– spodbujanje vzpostavljanja mreže med 
družbami v regijah s skupnimi težavami in 
izzivi za spodbujanje izmenjave in širjenja 
najboljših praks ter spodbujanja 
usklajevanja in razvoja primernih 
gospodarskih in industrijskih politik.

Or. en

Obrazložitev

V Evropi so območja z zelo veliko industrijsko sposobnostjo, ki predstavljajo bogastvo 
Evrope; čeprav se ta področja ne srečujejo s fazo zmanjšanja, je njihova konkurenčnost 
močno ogrožena. To je razlog, zakaj ta območja zahtevajo opredelitev industrijskih in 
gospodarskih politik, ki lahko obravnavajo njihove posebne potrebe. Zato je treba krepiti 
sodelovanje z družbami iz regij s skupnimi težavami in izzivi, na primer z vzpostavljanjem 
mrež, katerih namen je spodbujanje izmenjave in širjenja najboljše prakse. Mreža bi bila tudi 
orodje, ki bi ga ustanove EU lahko uporabile za ocenjevanje in merjenje izvedljivosti lastne 
politike ali zakonodajnih pobud.

Predlog spremembe, ki ga vloži Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 243
Priloga III, točka (a), alinea 7 a (novo)

– prispevanje k podpori za usposabljanje za 
povečanje ravni strokovnosti v podjetjih.

Or. es

Obrazložitev

Razen sodelovanja in informiranja obstaja potreba po spodbujanju usposabljanja v podjetjih.
Na znanju temelječe gospodarstvo mora vzpostaviti trajne kanale za komunikacijo in 
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sodelovanje med vpletenimi akterji ter ne sme zanemarjati usposabljanja in iskanja 
odličnosti, če želi ostati konkurenčno. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 244
Priloga III, točka (a), alinea 7 a (novo)

– spodbujanje vzpostavljanja mreže med 
družbami v regijah s skupnimi težavami in 
izzivi za spodbujanje izmenjave in širjenja 
najboljših praks ter za spodbujanje 
usklajevanja in razvoj primernih 
gospodarskih in industrijskih politik.

Or. en

Obrazložitev

V Evropi so območja z zelo veliko industrijsko sposobnostjo, ki predstavljajo bogastvo 
Evrope, vendar je njihova konkurenčnost ogrožena. Zato ta območja zahtevajo opredelitev 
industrijskih in gospodarskih politik, ki lahko obravnavajo njihove posebne potrebe. Zato je 
treba krepiti sodelovanje z družbami iz regij s skupnimi težavami in izzivi, na primer z 
vzpostavljanjem mrež (ki je tudi orodje, ki bi ga lahko ustanove EU uporabile za ocenjevanje 
in merjenje izvedljivosti lastne politike ali zakonodajnih pobud), katerih namen je 
spodbujanje izmenjave in širjenja najboljše prakse.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lorenzo Cesa

Predlog spremembe 245
Priloga III, točka (a), alinea 7 b (novo)

– pomoč MSP, da pridobijo boljše znanje o 
finančnih instrumentih EIB in EIS – in s 
tem izboljšajo dostop do teh instrumentov –
spodbujanje nacionalne industrije in 
poslovnih združenj, da izvajajo posebne 
dejavnosti informiranja/usposabljanja za 
njihove člane.

Or. en

Obrazložitev

Ozaveščanje in znanje MSP o obstoju finančnih instrumentov EU je treba izboljšati, da se 
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povečata njihov dostop in uporaba. V tem smislu je treba prepoznati ključno vlogo, ki jo 
lahko imajo industrija in poslovna združenja pri izvajanju posebnih dejavnosti informiranja 
in/ali usposabljanja, ki so posebno namenjene mreži povezanih družb.

Predlog spremembe, ki ga vloži Patrizia Toia

Predlog spremembe 246
Priloga III, točka (a), alinea 7 b (novo)

– pomoč MSP, da pridobijo boljše znanje o 
finančnih instrumentih EIB in EIS – in 
tako izboljšajo dostop do teh instrumentov –
spodbujanje nacionalne industrije in 
poslovnih združenj, da izvajajo posebne 
dejavnosti informiranja/usposabljanja za 
njihove člane.

Or. en

Obrazložitev

Ozaveščanje in znanje MSP o obstoju finančnih instrumentov EU je treba izboljšati, da se 
povečata njihov dostop in uporaba. V tem smislu je treba prepoznati ključno vlogo, ki jo 
lahko imajo industrija in poslovna združenja pri izvajanju posebnih dejavnosti informiranja 
in/ali usposabljanja, ki so posebno namenjene mreži povezanih družb.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 247
Priloga III, točka (b), alinea 2

– sodelovanje pri razširjanju in izkoriščanju 
raziskovalnih rezultatov;

– sodelovanje pri razširjanju, lastninski 
zaščiti in izkoriščanju raziskovalnih 
rezultatov;

Or. en

Obrazložitev

Temeljna vloga pravic intelektualne lastnine je zagotoviti zaščito rezultatov naložb v razvoj in 
raziskave pri spodbujanju rasti, ker je prihodnji tržni uspeh odvisen od pridobitve zaščite za 
težko delo med dolgotrajnim raziskovanjem.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 248
Priloga III, točka (b), alinea 3

– zagotavljanje posredniških storitev za 
tehnologijo in prenos znanja ter za 
ustvarjanje partnerstva med inovacijskimi 
dejavniki;

– zagotavljanje posredniških storitev za 
tehnologijo in prenos znanja, lastninsko 
zaščito inovacij ter za ustvarjanje 
partnerstva med inovacijskimi dejavniki;

Or. en

Obrazložitev

Temeljna vloga pravic intelektualne lastnine je zagotoviti zaščito rezultatov naložb v razvoj in 
raziskave pri spodbujanju rasti, ker je prihodnji tržni uspeh odvisen od pridobitve zaščite za 
težko delo med dolgotrajnim raziskovanjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 249
Priloga III, točka (b), alinea 3

– zagotavljanje posredniških storitev za 
tehnologijo in prenos znanja ter za 
ustvarjanje partnerstva med inovacijskimi 
dejavniki;

– zagotavljanje posredniških storitev za 
tehnologijo in prenos znanja ter za 
ustvarjanje partnerstva med inovacijskimi 
dejavniki, vključno s partnerstvi med 
poslovnimi in akademskimi združenji ter 
med zasebnim in javnim sektorjem;

Or. en

Obrazložitev

Izvedbeni ukrepi morajo ustrezati potrebi po krepitvi zasebne in javne sinergije ter 
partnerstva med akademskim in poslovnim sektorjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 250
Priloga III, točka (b), alinea -1 (novo)

– spodbujanje dejavnosti, ki ustvarjajo 
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sinergijo med potenciali znanja (univerze, 
programi Skupnosti itd.), MSP in 
finančnimi instrumenti v Skupnosti in 
nacionalnih programih za raziskave in 
tehnološki razvoj, podjetništvo in 
inovativnost;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je sinergija, ustvarjanje znanja in sodelovanje med potenciali znanja in MSP ter 
raznolikost programov za podporo podjetništva in inovativnosti v MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 251
Priloga III, točka (b), alinea -1 a (novo)

– pomoč MSP, da opredelijo prevzem 
inovacijskega potenciala in poiščejo 
partnerje iz mreže ob upoštevanju 
uresničevanja tega potenciala.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo MSP primerna navodila pri opredelitvi prevzema inovacijskega 
potenciala in možnih partnerjev iz mreže.

Predlog spremembe, ki ga vloži Britta Thomsen

Predlog spremembe 252
Priloga III, točka (c a) (novo)

(ca) storitve, ki spodbujajo udeležbo MSP v 
okvirnem programu:
– ozaveščanje med MSP v zvezi z okvirnim 
programom;
– pomoč MSP, da opredelijo inovacijski 
potencial in poiščejo partnerje iz mreže ob 
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upoštevanju uresničevanja tega potenciala;
– pomoč MSP pri pripravi in usklajevanju 
predlogov projekta za okvirni program in 
nacionalne programe za podjetništvo in 
inovativnost.

Or. en

Obrazložitev

Okvirni program obsega storitve, ki spodbujajo MSP k sodelovanju v programu Skupnosti za 
raziskave in tehnološki razvoj. Ker so MSP temelj rasti in zaposlovanja v starih in novih 
sektorjih, je pomembno spodbujati programe za podjetništvo in inovativnost, kot je okvirni 
program. Takšno spodbujanje je bistveno za vpliv programov.
Potrebna je sinergija za ustvarjanje znanja in sodelovanje med potenciali znanja in MSP. 
Pomembno je, da imajo MSP primerna navodila pri opredelitvi inovacijskega potenciala in 
partnerjev iz mreže ter pri pripravi predlogov projekta.


