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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 1

(1) Cilj Skupnosti je krepitev znanstvene in 
tehnološke osnove industrije Skupnosti in 
zagotovitev visoke ravni konkurenčnosti. V 
ta namen Skupnost pospešuje vse 
raziskovalne dejavnosti, ki se štejejo za 
potrebne, predvsem s spodbujanjem podjetij, 
vključno z malimi in srednje velikimi 
podjetji („MSP“), raziskovalnih centrov in 
univerz pri njihovih dejavnostih na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

(1) Cilj Skupnosti je krepitev znanstvene in 
tehnološke osnove industrije Skupnosti in 
zagotovitev visoke ravni konkurenčnosti. V 
ta namen Skupnost pospešuje vse 
raziskovalne dejavnosti, ki se štejejo za 
potrebne, da bi se odzvala na pomembne 
izzive evropske družbe, kot tudi izboljšala 
inovacije ter raziskave energetskih virov in 
demografskih sprememb v Evropi, 
predvsem s spodbujanjem podjetij, vključno 
z industrijo, malimi in srednje velikimi 
podjetji („MSP“), raziskovalnih centrov in 
univerz pri njihovih dejavnostih na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

Or. en
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Obrazložitev

Prvi odstavek OP7 se mora sklicevati na največje izzive današnje Evrope.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 2

(2) Evropski svet v Lizboni je priznal 
osrednjo vlogo raziskav pri zagotavljanju 
konkurenčnosti in gospodarske rasti ter 
izpostavil znanje in inovacije kot središče 
gospodarskega napredka, vključno z rastjo 
zaposlovanja v Evropi.

(2) Evropski svet v Lizboni je priznal 
osrednjo vlogo raziskav pri zagotavljanju 
konkurenčnosti in gospodarske rasti ter 
izpostavil znanje in inovacije kot središče 
gospodarskega napredka, vključno z rastjo 
zaposlovanja v Evropi in teritorialno 
kohezijo.

Or. pt

Obrazložitev

V skladu z Evropskim svetom v Lizboni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 5

(5) Skupnost mora ob upoštevanju 
raziskovalnih potreb vseh politik Skupnosti 
in na osnovi široko razširjene pomoči s 
strani evropske industrije, znanstvenih 
skupnosti, univerz in drugih interesnih 
skupin določiti znanstvene in tehnološke 
cilje, ki jih je treba doseči v okviru njenega 
sedmega okvirnega programa v obdobju 
2007 do 2013.

Skupnost mora ob upoštevanju raziskovalnih 
potreb vseh politik Skupnosti in na osnovi 
široko razširjene pomoči s strani vseh 
evropskih regij, vključno s tistimi s 
posebnimi omejitvami, evropske industrije, 
znanstvenih skupnosti, univerz in drugih 
interesnih skupin določiti znanstvene in 
tehnološke cilje, ki jih je treba doseči v 
okviru njenega sedmega okvirnega programa 
v obdobju 2007 do 2013.

Or. pt

Obrazložitev

Učinkovitost programa in raziskovalne potrebe, ki so neločljivo povezane z razvojem 
evropskega raziskovalnega prostora, so odvisne od izdatne pomoči vseh akterjev, tudi tistih 
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na regionalni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 15

(15) V okviru programa „Zmogljivosti“ je 
treba optimalizirati izrabo in razvoj 
raziskovalnih infrastruktur; okrepiti je treba 
inovacijske zmogljivosti MSP in spodbujati 
njihove možnosti, da bi imeli od raziskav 
koristi; podpreti je treba razvoj regionalnih, 
v raziskave usmerjenih skupin; sprostiti je 
treba raziskovalni potencial v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah EU; znanost in 
družbo je treba zbližati za harmonično 
integracijo znanosti in tehnologije v 
evropski družbi; sprejeti je treba 
horizontalne dejavnosti in ukrepe, ki bi 
podpirali mednarodno sodelovanje.

V okviru programa „Zmogljivosti“ je treba 
optimalizirati izrabo in razvoj raziskovalnih 
infrastruktur; okrepiti je treba inovacijske 
zmogljivosti MSP in spodbujati njihove 
možnosti, da bi imeli od raziskav koristi; 
podpreti je treba razvoj regionalnih, v 
raziskave usmerjenih skupin; sprostiti je 
treba raziskovalni potencial v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah EU v skladu s 
členom 299(2) Pogodbe; znanost in družbo 
je treba zbližati za harmonično integracijo 
znanosti in tehnologije v evropski družbi; 
sprejeti je treba horizontalne dejavnosti in 
ukrepe, ki bi podpirali mednarodno 
sodelovanje.

Or. pt

Obrazložitev

V skladu z določbami Pogodbe, ki se nanašajo na najbolj oddaljene regije (člen 299(2)).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Brigitte Douay

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 17

(17) Sedmi okvirni program dopolnjuje 
dejavnosti, ki se izvajajo v državah članicah 
ter tudi druge ukrepe Skupnosti, ki so nujni 
za celotna strateška prizadevanja za 
uresničevanje lizbonskih ciljev in ki 
potekajo vzporedno z ukrepi na področju 
strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zaposlovanja in okolja.

(17) Sedmi okvirni program dopolnjuje 
dejavnosti, ki se izvajajo v državah članicah 
ter tudi druge ukrepe Skupnosti, ki so nujni 
za celotna strateška prizadevanja za 
uresničevanje lizbonskih ciljev in ki 
potekajo vzporedno z ukrepi na področju 
strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zaposlovanja in okolja. Ukrepi okvirnega 
programa, namenjeni regijam, ki 
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predstavljajo dejansko sredstvo za 
regionalni razvoj. Ti ukrepi ne morejo na 
noben način nadomestiti strukturnih ali 
kohezijskih skladov, obstajajo lahko kot 
dopolnitev le-teh.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je opozoriti na pomen združevanja več evropskih skladov za razvijanje evropskih regij. 
Financiranje sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj ter strukturni skladi 
predstavljajo pomembno spodbudo za dinamičnost območij in jih je zato treba spodbujati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Brigitte Douay

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 18

(18) Inovacije in z MSP povezane 
dejavnosti, ki jih podpira ta okvirni program, 
morajo dopolnjevati tiste dejavnosti, ki se 
izvajajo z okvirnim programom za 
konkurenčnost in inovacije.

(18) Inovacije in z MSP povezane 
dejavnosti, ki jih podpira ta okvirni program, 
morajo dopolnjevati tiste dejavnosti, ki se 
izvajajo z okvirnim programom za 
konkurenčnost in inovacije. V ta namen je 
treba bolje zaščititi intelektualno lastnino 
in na evropski ravni okrepiti boj proti 
piratstvu in ponarejanju, ki močno škodi 
inovacijskim zmožnostim evropskih MSP.

Or. fr

Obrazložitev

Ocenjuje se, da se zaradi ponarejanja v Evropi vsako leto izgubi 100 000 delovnih mest. Vpliv 
piratstva in ponarejanja na MSP ter na zaposlovanje je negativen in ga je treba upoštevati. 
Zato bi boljša zaščita intelektualne lastnine omogočala MSP večjo konkurenčnost in večja 
vlaganja v inovacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Brigitte Douay

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 19

(19) Glede na s široko podporo razširjeni 
obseg ukrepov okvirnega programa, močen 

(19) Glede na s široko podporo razširjeni 
obseg ukrepov okvirnega programa, močen 
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učinek povečanja sredstev financiranja na 
nacionalne in zasebne naložbe, potrebo, da 
se Skupnosti omogoči soočanje z novimi 
znanstvenimi in tehnološkimi izzivi, 
bistveno vlogo posredovanja Skupnosti pri 
povečanju uspešnosti in učinkovitosti 
evropskega raziskovalnega sistema in 
prispevek obsežnejšega sedmega okvirnega 
programa k poživitvi Lizbonske strategije je 
nujno potrebno podvojiti proračun EU, 
namenjen raziskavam.

učinek povečanja sredstev financiranja na 
nacionalne in zasebne naložbe, potrebo, da 
se Skupnosti omogoči soočanje z novimi 
znanstvenimi in tehnološkimi izzivi, 
bistveno vlogo posredovanja Skupnosti pri 
povečanju uspešnosti in učinkovitosti 
evropskega raziskovalnega sistema in 
prispevek obsežnejšega sedmega okvirnega 
programa k poživitvi Lizbonske strategije je 
nujno potrebno podvojiti proračun EU, 
namenjen raziskavam. Ambiciozen 
proračun je nepogrešljiv za uresničevanje 
ciljev okvirnega programa in bo omogočil 
uresničenje vseh predlaganih ukrepov, 
zlasti tistih, ki nameravajo okrepiti 
regionalno dimenzijo raziskav. 
Dopolnjevanje med regionalno in 
raziskovalno politiko bo tako spodbudilo 
vlaganje regij v raziskave in doprineslo k 
uravnovešenemu razvoju evropskih 
območji.

Or. fr

Obrazložitev

Ukrepi sedmega okvirnega programa dopolnjujejo preostale politike EU in igrajo ključno 
vlogo pri razvoju regij. Nekateri ukrepi se neposredno nanašajo na evropske regije, kot na 
primer "Regije znanja" ali ukrepi, namenjeni za MSP, in bi zato zmanjšanje proračuna, 
predvidenega za sedmi okvirni program predstavljalo okrnitev ali celo izgubo sredstev, 
namenjenih tem politikam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 21

(21) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja ukrepov za 
prispevanje k oblikovanju gospodarstva in 
družbe znanja v Evropi, ki jih je treba 
sprejeti v skladu s členom 163 Pogodbe, in 
se torej lažje dosežejo na ravni Skupnosti, 
lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, kakor določa člen 5 
Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti 

(21) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja ukrepov za 
prispevanje k oblikovanju gospodarstva in 
družbe znanja v Evropi, ki jih je treba 
sprejeti v skladu s členom 163 Pogodbe, in 
se torej lažje dosežejo na ravni Skupnosti v 
okrepljenem partnerstvu z evropskimi 
regijami, lahko Skupnost sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti, kakor 
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iz navedenega člena ta sedmi okvirni 
program ne presega tistega, kar je potrebno 
za dosego navedenih ciljev.

določa člen 5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sedmi 
okvirni program ne presega tistega, kar je 
potrebno za dosego navedenih ciljev.

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s členom 163 in v duhu člena 5 ter zavoljo večje učinkovitosti in uspešnosti 
programa je potrebna večja vključenost evropskih regij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 24 a (novo)

(24a) Povečano dopolnjevanje s 
strukturnimi skladi prek shem financiranja 
držav članic mora koristiti sedmemu 
okvirnemu programu.

Or. en

Obrazložitev

Področja raziskav in inovacij v strukturnih skladih, OP7 in PKI se morajo dopolnjevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 24 b (novo)

(24b) Sedmi okvirni program mora 
zagotavljati sinergijo in dopolnjevanje s 
pobudami EU glede inovativnih ukrepov 
(prihodnji okvirni program za 
konkurenčnost in inovacije, PKI).

Or. en

Obrazložitev

Področja raziskav in inovacij v strukturnih skladih, OP7 in PKI se morajo dopolnjevati.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 18
Člen 2, odstavek 1

(1) Sedmi okvirni program podpira 
dejavnosti, določene v odstavkih 2 do 5. 
Cilji in splošne smernice navedenih 
dejavnosti so določeni v Prilogi I.

(1) Sedmi okvirni program podpira 
dejavnosti, določene v odstavkih 2 do 5. 
Cilji in splošne smernice navedenih 
dejavnosti so določeni v Prilogi I. 
Uravnotežen del sedmega okvirnega 
programa bo namenjen financiranju 
ukrepov v tistih regijah Unije, ki niso 
dosegle tehnološke konvergence z Unijo.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 19
Člen 2, odstavek 5

5. Zmogljivosti: podpora ključnim vidikom 
evropskih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti, kot so raziskovalne 
infrastrukture; regionalne, v raziskave 
usmerjene skupine; razvoj celotnega 
raziskovalnega potencialna v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah Skupnosti; 
raziskave v korist malim in srednje velikim 
podjetjem (MSP); vprašanja na področju 
„znanosti v družbi“; horizontalne dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja.

5. Zmogljivosti: podpora ključnim vidikom 
evropskih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti, kot so raziskovalne 
infrastrukture; regionalne, v raziskave 
usmerjene skupine; razvoj celotnega 
raziskovalnega potencialna v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah Skupnosti – v 
skladu s členom 299(2) Pogodbe; raziskave 
v korist malim in srednje velikim podjetjem 
(MSP); vprašanja na področju „znanosti v 
družbi“; horizontalne dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja.

Or. pt

Obrazložitev

Pravna razlaga, ki se nanaša na aplikabilnost najbolj oddaljenih regij.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 20
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

1a. Ocena okvirnega programa in nadzor 
okvirnih ciljev morata temeljiti na 
objektivni statistiki. Komisija skupaj z 
Eurostatom zbere regionalne in nacionalne 
statistike ter jih posreduje institucijam, 
regijam in državam članicam, ki bi jih to 
utegnilo zanimati.

Or. en

Obrazložitev

Države članice je treba spodbujati k uporabi proračunov za regionalno konkurenčnost in 
zaposlovanje ter raziskave in inovacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 21
Priloga 1, I Sodelovanje, odstavek 5

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije.

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, 
razvitim v osrednjih, obrobnih in najbolj 
oddaljenih regijah ter ki zadevajo več tem, 
kot na primer pomorske znanosti in 
tehnologije.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje geografsko obseg programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 22
Priloga I, I Sodelovanje, odstavek 10

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 
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namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja, seminarjev in prireditev, pomoči 
zunanjih strokovnjakov ter informacijskih in 
elektronskih storitev, zlasti CORDIS-a. 
Ukrepi v podporo inovativnosti se bodo 
izvajali v okviru programa za konkurenčnost 
in inovacije. Podpora bo zagotovljena tudi 
pobudam, katerih namen je spodbujanje 
dialoga o znanstvenih vprašanjih in 
rezultatih raziskav s širšo javnostjo, ki 
presega raziskovalno skupnost, ter na 
področju znanstvenega komuniciranja in 
izobraževanja. Etična načela in vidik 
enakopravnosti med spoloma se bodo 
upoštevali.

namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja, seminarjev in prireditev, pomoči 
zunanjih strokovnjakov ter informacijskih in 
elektronskih storitev, zlasti CORDIS-a. 
Ukrepi v podporo inovativnosti se bodo 
izvajali v okviru programa za konkurenčnost 
in inovacije. Podpora bo zagotovljena tudi 
pobudam, katerih namen je spodbujanje 
dialoga o znanstvenih vprašanjih in 
rezultatih raziskav s širšo javnostjo, ki 
presega raziskovalno skupnost, ter na 
področju znanstvenega komuniciranja in 
izobraževanja. Etična načela in vidik 
enakopravnosti med spoloma se bodo 
upoštevali. Poleg nacionalnih oblasti 
morajo biti tudi regionalne oblasti 
obveščene o identiteti organizacij, ki 
predložijo prošnjo in katerih sodelovanje je 
zagotovljeno na njihovem ozemlju, da bi 
tako spodbudili te oblasti k sprejetju 
strateškega pristopa glede sedmega 
okvirnega programa, ter zlasti razdelitev 
gospodarskih ugodnosti, spoštovanje načela 
komplementarnosti z regionalnimi 
programi ter izmenjavo dobre prakse v zvezi 
s programom.

Or. el

Obrazložitev

Ravno tako je treba spodbujati oblikovanje seznamov na regionalni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 23
Priloga 1, I Sodelovanje, Skupne tehnološke pobude, odstavek 2, alinea 1

- dodano vrednost delovanja na evropski 
ravni;

- dodano vrednost delovanja na evropski in 
regionalni ravni;

Or. pt
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Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča učinkovitejše ocenjevanje dodane vrednosti, ki jo prinašajo 
tehnološke pobude v skladu z lizbonsko strategijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 24
Priloga 1, I Sodelovanje, Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov, odstavek 2, 

alinea 2

- zagotavljanja dodatne finančne podpore 
EU tistim udeležencem, ki vzpostavijo 
skupen sklad za namen skupnih razpisov za
zbiranje predlogov v okviru njihovih 
nacionalnih in regionalnih programov 
(„ERA-NET PLUS“).

- zagotavljanja podpore EU poleg drugih 
instrumentov EU, kot so strukturni skladi,
tistim udeležencem, ki vzpostavijo skupen 
sklad za namen skupnih razpisov za zbiranje 
predlogov v okviru njihovih nacionalnih in 
regionalnih programov („ERA-NET 
PLUS“). 

Or. en

Obrazložitev

Države članice je treba spodbujati k uporabi proračunov za regionalno konkurenčnost in 
zaposlovanje ter raziskave in inovacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 25
Priloga 1, I Sodelovanje, Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov, odstavek 3, 

alinea 4

- Evropska dodana vrednost. - Evropska in/ali regionalna dodana 
vrednost.

Or. pt

Obrazložitev

Merila morajo upoštevati dodano vrednost na evropski in regionalni ravni. Takšna 
vključenost prispeva k okrepitvi teritorialne kohezije v okviru lizbonske strategije.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 26
Priloga 1, I Sodelovanje, Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov, odstavek 3, 

alinea 5

- Kritična masa ob upoštevanju obsega in 
števila vključenih programov, podobnost 
dejavnosti, ki jih zajemajo.

- Kritična masa ob upoštevanju obsega in/ali 
regionalne vključenosti ter števila 
vključenih programov, podobnost 
dejavnosti, ki jih zajemajo.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva večjo ozemeljsko kohezijo v okviru lizbonske strategije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 27
Priloga I, Teme, Del 1: Zdravje, Dejavnosti, točka 3, prva alinea

– Prenos rezultatov kliničnih raziskav v 
klinično prakso. Razumevanje kliničnega 
odločanja in načina, kako prenesti rezultate 
kliničnih raziskav v klinično prakso in zlasti 
obravnavanje specifičnosti otrok, žensk in 
starejšega prebivalstva.

Prenos rezultatov kliničnih raziskav v 
klinično prakso. Razumevanje kliničnega 
odločanja in načina, kako prenesti rezultate 
kliničnih raziskav v klinično prakso in zlasti 
obravnavanje specifičnosti otrok, žensk in 
starejšega prebivalstva; razvijanje 
telemedicinskih aplikacij v korist 
geografsko odmaknjenega prebivalstva EU, 
zlasti na otoških in gorskih območjih.

Or. el

Obrazložitev

V zvezi s skupinami prebivalcev, specifičnost katerih je treba še posebno upoštevati zaradi 
optimizacije storitev zdravstvene in farmacevtske oskrbe, lahko vključimo obrobne regije EU ( 
zlasti otoške in gorske regije), saj je cilj podpora telemedicinskim aplikacijam v korist 
odmaknjenega prebivalstva EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 28
Priloga I, Teme, Del 1: Zdravje, Dejavnosti, točka 3, druga alinea
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– Kakovost, učinkovitost in solidarnost 
zdravstvenih sistemov, vključno z 
zdravstvenimi sistemi v prehodu. Prenos 
učinkovitih posegov v odločitve na področju 
upravljanja, da bi zagotovili ustrezno 
preskrbo s človeškimi viri, preučili 
dejavnike, ki vplivajo na pravico dostopa do 
visokokakovostnega zdravstvenega varstva, 
vključno s preučitvijo sprememb v 
populaciji (npr. staranje, mobilnost in 
migracije ter menjava delovnega mesta).

– Kakovost, učinkovitost in solidarnost 
zdravstvenih sistemov, vključno z 
zdravstvenimi sistemi v prehodu. Prenos 
učinkovitih posegov v odločitve na področju 
upravljanja, da bi zagotovili ustrezno 
preskrbo s človeškimi viri, preučili 
dejavnike, ki vplivajo na pravico dostopa do 
visokokakovostnega zdravstvenega varstva, 
vključno s preučitvijo sprememb v 
populaciji (npr. staranje, geografska 
odmaknjenosti, mobilnost in migracije ter 
menjava delovnega mesta).

Or. el

Obrazložitev

Med dejavniki, ki vplivajo na enakost dostopa do storitev zdravstvene in farmacevtske oskrbe 
visoke kakovosti, je poleg demografskega staranja, mobilnosti in priseljevanja, treba navesti 
tudi geografsko odmaknjenost nekaterih regij EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 29
Priloga I, I Sodelovanje, Del 3: Informacijske in komunikacijske tehnologije, Dejavnosti, 

točka 3, alinea 4

– za mobilnost: inteligentni prometni 
sistemi, ki temeljijo na ICT, in vozila, ki 
omogočajo, da ljudje in blago potujejo 
varno, udobno in učinkovito.

- za mobilnost: inteligentni prometni in 
logistični sistemi, ki temeljijo na ICT, in 
vozila, ki omogočajo, da ljudje in blago 
potujejo varno, udobno in učinkovito.

Or. es

Obrazložitev

Logistične posodobitve je treba nujno vključiti v izboljšanje mobilnosti v prometu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 30
Priloga I, I Sodelovanje, Del 7: Promet, Cilj

Ob upoštevanju okoljskih in naravnih virov 
razviti integrirane, na tehnološkem napredku 

Ob upoštevanju okoljskih in naravnih virov 
razviti integrirane, na tehnološkem napredku 
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osnovane, „bolj zelene” in „pametnejše” 
vseevropske prometne sisteme, ki bodo v 
korist državljanom in družbi; in zaščititi ter 
nadalje razvijati vodilni položaj, ki so si ga 
evropske industrije pridobile na svetovnem 
trgu.

osnovane, „bolj zelene” in „pametnejše” 
vseevropske prometne in logistične sisteme, 
ki bodo v korist državljanom in družbi; in 
zaščititi ter nadalje razvijati vodilni položaj, 
ki so si ga evropske industrije pridobile na 
svetovnem trgu. 

Or. es

Obrazložitev

Ob upoštevanju geografskih značilnosti EU in razvoja njenih prometnih sistemov je treba 
poiskati nove, boljše logistične sisteme, ki bodo prispevali k večji mobilnosti in hkrati manj 
škodljivo vplivali na okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 31
Priloga I, Teme, Del 7: Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, točka 2, alinea 2

– Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: razvoj 
inovativnih, intermodalnih in 
interoperabilnih regionalnih in nacionalnih 
prometnih omrežij, infrastruktur in sistemov 
v Evropi; internalizacija stroškov; izmenjava 
informacij med vozilom/plovilom in 
prometno infrastrukturo; optimizacija 
infrastrukturne zmožnosti.

– Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: razvoj 
inovativnih, intermodalnih in 
interoperabilnih regionalnih in nacionalnih 
prometnih omrežij, infrastruktur in sistemov 
v Evropi; internalizacija stroškov; izmenjava 
informacij med vozilom/plovilom in 
prometno infrastruktur; oblikovanje 
informacijskih mehanizmov in obveščanje 
neposredno vpletenih akterjev, zlasti 
prevoznih podjetij, organov lokalnih 
skupnosti in zainteresirane 
javnosti;optimizacija prevoznih zmožnosti 
prometne infrastrukture, usmerjene zlasti k 
povezovanju geografsko odmaknjenih regij 
Evrope.

Or. el

Obrazložitev

Stalni informacijski mehanizem in obveščanje neposredno vpletenih akterjev (prevoznikov, 
organov lokalnih skupnosti ter združenj prebivalcev) lahko doprinese k racionalni in dosledni 
uporabi prometnih koridorjev, omrežji in infrastruktur, ob upoštevanju včasih nasprotujočih 
si stališč in interesov zainteresiranih strani.

Izboljšanje prometne infrastrukture mora ravno tako upoštevati geografske posebnosti 
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geografsko odmaknjenih regij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 32
Priloga I, I Sodelovanje, Del 7: Promet, Dejavnosti, točka 2, alinea 2

- Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: razvoj 
inovativnih, intermodalnih in 
interoperabilnih regionalnih in nacionalnih 
prometnih omrežij, infrastruktur in sistemov 
v Evropi; internalizacija stroškov; izmenjava 
informacij med vozilom/plovilom in 
prometno infrastrukturo; optimizacija 
infrastrukturne zmožnosti.

- Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: razvoj 
inovativnih, intermodalnih in 
interoperabilnih regionalnih in nacionalnih 
prometnih in logističnih omrežij, 
infrastruktur in sistemov v Evropi; 
internalizacija stroškov; izmenjava 
informacij med vozilom/plovilom in 
prometno infrastrukturo; optimizacija 
infrastrukturne zmožnosti.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi trenutnih problemov pri napredku na področju intermodalnosti in čedalje večjih 
prometnih obremenitev je nujno razviti nove logistične sisteme tako na ravni Unije kot na 
nacionalni in regionalni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 33
Priloga I, I Sodelovanje, Del 7: Promet, Dejavnosti, točka 2, alinea 4 a (novo)

– Zagotavljanje kakovostne mobilnosti in 
zadovoljstva uporabnikov: izboljšanje 
storitev, omrežij in infrastrukture, da bodo 
udobnejši in privlačnejši; izpopolnitev 
integriranih sistemov ter zagotavljanje 
storitev in zmogljivosti, prilagojenih 
potrebam tako posameznikov kot posebnih 
skupin (starejši, ženske itd.).

Or. es

Obrazložitev

Glede na demografske spremembe in nove potrebe po mobilnosti v dandanašnji evropski 
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družbi je treba upoštevati drugačno dojemanje in občutljivost uporabnikov kopenskega 
prometa (udobje, želje ...).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 34
Priloga I, I Sodelovanje, Del 7: Promet, Dejavnosti, točka 3 a (novo)

• Novi sistemi za povečanje učinkovitosti 
ter zagotavljanje financiranja 
vseevropskega prometnega omrežja in 
drugih evropskih projektov za mobilnost in 
promet: izboljšave na področju inovativnih 
oblik kreditiranja in javno-zasebnih 
partnerstev na evropski ravni. 

Or. es

Obrazložitev

Ker je treba spodbujati gradnjo novih vseevropskih infrastruktur ter obnovo in vzdrževanje 
obstoječih, je podpora inovativnim, učinkovitim oblikam financiranja izrednega pomena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 35
Priloga I, Teme, Del 8: Socialno-ekonomske in humanistične vede, Dejavnosti, točka 3

● Glavni trendi v družbi in njihove 
posledice: demografska sprememba, 
vključno s staranjem prebivalstva in 
migracijami; način življenja, družine, 
vprašanja spolov, zdravje in kakovost 
življenja; kazenski primeri; vloga 
podjetništva v družbi in raznovrstnost 
prebivalstva, kulturne interakcije in 
vprašanja v zvezi z varovanjem temeljnih 
pravic in bojem proti rasizmu in nestrpnosti.

● Glavni trendi v družbi in njihove 
posledice: demografska sprememba, 
vključno s staranjem prebivalstva in 
migracijami, razvijanje regij preko evropske 
dejanskosti; način življenja, družine, 
vprašanja spolov, zdravje in kakovost 
življenja; kazenski primeri; vloga 
podjetništva v družbi in raznovrstnost 
prebivalstva, kulturne interakcije in 
vprašanja v zvezi z varovanjem temeljnih 
pravic in bojem proti rasizmu in nestrpnosti.

Or. el

Obrazložitev

Med "največje socialne trende" in njihovo uporabo je treba poleg demografske spremembe 
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vključiti "Evropo regij".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 36
Priloga 1, IV Zmogljivosti, odstavek 1, alinea 5

- z zbliževanjem družbe in znanosti za 
harmonično integracijo znanosti in 
tehnologije v evropski družbi;

- z zbliževanjem družbe in znanosti za 
harmonično integracijo znanosti in 
tehnologije v evropski družbi; z naročilom 
obstoječim informacijskim centrom EU na 
nacionalni in regionalni ravni, naj 
zagotovijo vse informacije o okvirnem 
programu, programu za konkurenčnost in 
inovacije ter strukturnih skladih, ki jih 
potrebujejo MSP, industrija in raziskovalne 
ustanove.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe informacijske centre bi bilo treba usmeriti in jim zagotoviti informacije, da bi lahko 
bili na razpolago MSP, industriji ter vzgojno-izobraževalnim ustanovam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 37
Priloga 1, IV Zmogljivosti, odstavek 1, alinea 6

- s horizontalnimi dejavnostmi in ukrepi, ki 
bi podpirali mednarodno sodelovanje.

- s horizontalnimi dejavnostmi in ukrepi, ki 
bi podpirali čezmejno, medregijsko in 
mednarodno sodelovanje.

Or. en

Obrazložitev

Enako načelo kot pri mednarodnem sodelovanju je treba uporabiti pri čezmejnem in 
medregijskem sodelovanju.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 38
Priloga 1, IV Zmogljivosti, odstavek 1, alinea 6 a (novo)

- z začetkom dejavnosti, tj. prek programa 
Regije znanja, katerega osrednje 
financiranje lahko prevzamejo strukturni 
skladi;

Or. en

Obrazložitev

Program Zmogljivosti, še natančneje pa program Regije znanja, mora biti v skladu z 
možnostmi kasnejšega financiranja iz strukturnih skladov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 39
Priloga 1, IV Zmogljivosti, Raziskovalne infrastrukture, Utemeljitev, odstavek 3

EU lahko ima in bi tudi morala imeti 
spodbujevalno in vplivno vlogo pri tem, da 
bi zagotavljala širši in učinkovitejši dostop 
do obstoječih infrastruktur in njihovo 
uporabo v raznih državah članicah, in sicer s 
spodbujanjem razvoja teh infrastruktur na 
koordiniran način in s spodbujanjem 
nastajanja novih raziskovalnih infrastruktur, 
ki so srednje- in dolgoročno v vseevropskem 
interesu.

EU lahko ima in bi tudi morala imeti 
spodbujevalno in vplivno vlogo pri tem, da 
bi zagotavljala širši in učinkovitejši dostop 
do obstoječih infrastruktur in njihovo 
uporabo v raznih državah članicah, in sicer s 
spodbujanjem razvoja teh infrastruktur na 
koordiniran način in s spodbujanjem 
nastajanja novih raziskovalnih infrastruktur, 
ki so srednje- in dolgoročno v vseevropskem 
interesu. Posebno pozornost je treba 
nameniti potrebam konvergenčnih in 
najbolj oddaljenih regij. Pri izbiri projektov 
iz teh regij je treba uporabiti diferencialno 
stopnjo pomoči.

Or. en

Obrazložitev

V okviru raziskovalne infrastrukture je treba pozornost nameniti posebnim okoliščinam 
konvergenčnih in najbolj oddaljenih regij.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 40
Priloga I, IV Zmogljivosti, Raziskovalne infrastrukture, Dejavnosti, točka 2, prva alinea

– izgradnja novih infrastruktur in
poglavitnih posodobitev že obstoječih želi 
spodbujati oblikovanje novih raziskovalnih 
infrastruktur, ki temeljijo na delu, ki ga je 
opravila ESFRI , in o katerih se bo odločalo 
na podlagi člena 171 Pogodbe ali na podlagi 
odločitev o posebnih programih v skladu s 
členom 166 Pogodbe.

– izgradnja novih infrastruktur in 
poglavitnih posodobitev že obstoječih želi 
spodbujati oblikovanje novih raziskovalnih 
infrastruktur, ki temeljijo na delu, ki ga je 
opravila ESFRI, ob upoštevanju potreb 
raziskovalcev, ki delajo v konvergenčnih in 
obrobnih regijah na področju lokalnih 
raziskovalnih infrastruktur na visoki ravni, 
na podlagi odločitev, ki izhajajo iz člena 
171 Pogodbe ali odločitev o posebnih 
programih v skladu s členom 166 Pogodbe.

Or. el

Obrazložitev

Zelo pomembna je vzpostaviti nove infrastrukture na visoki ravni in obnoviti že obstoječe 
infrastrukture v državah ali regijah, ki ne morejo ponuditi takšnih infrastruktur svojim 
raziskovalcem, tako da se vključijo v "načrt ESFRI" v zvezi z evropskimi raziskovalnimi 
infrastrukturami, ki potrebujejo podporo Skupnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 41
Priloga I, IV Zmogljivosti, Raziskovalne infrastrukture, Dejavnosti, točka 2, zadnja alinea

Kar zadeva izgradnjo novih infrastruktur, bo 
zagotovljena učinkovita koordinacija 
finančnih instrumentov Skupnosti in zlasti 
okvirnega programa ter strukturnih skladov.

Kar zadeva izgradnjo novih infrastruktur, bo 
zagotovljena učinkovita koordinacija 
finančnih instrumentov Skupnosti in zlasti 
okvirnega programa ter strukturnih skladov, 
ob posebnem upoštevanju potrebe po 
zagotavljanju konvergence med regijami, ki 
ne razpolagajo z zadostnimi raziskovalnimi 
infrastrukturami in regijami, ki na 
področju raziskav napredujejo.

Or. el

Obrazložitev

Financiranje kombiniranega uvajanja novih raziskovalnih infrastruktur iz okvirnega 
programa in strukturni skladi nakazujejo, da bo v okvirnem programu Skupnosti treba 
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upoštevati dejavnik regionalne konvergence, da tako konvergenčne regije, ki ne razpolagajo z 
zadostnimi raziskovalnimi infrastrukturami ne bi preveč zaostajale z regijami, ki na področju 
raziskav napredujejo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 42
Priloga 1, IV Zmogljivosti, Raziskave v korist MSP, Dejavnosti, odstavek 2 a (novo)

Uredba o strukturnih skladih predvideva 
možnost nudenja finančne pomoči za 
sisteme podpore za MSP, podobno sistemu 
"vavčerjev znanja", ki se trenutno 
uporablja v nekaterih državah članicah. 
Sistem vavčerjev znanja je eden izmed 
ukrepov, ki jih lahko države članice 
sprejmejo za razvoj raziskovalnih 
zmogljivosti MSP. 

Or. en

Obrazložitev

Uvedba možnosti, da države članice in regije uporabljajo strukturne sklade na podoben 
način, kot se v nekaterih državah članicah uporablja vavčerje znanja in kot je predlagano v 
resoluciji EP o uredbi o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 43
Priloga 1, IV Zmogljivosti, Regije znanja, Utemeljitev, odstavek 1, pododstavek 2

Regije se vse bolj prepoznavajo kot 
pomembni akterji na področju raziskav in 
razvoja v EU. Raziskovalna politika in 
dejavnosti na regionalni ravni so pogosto 
odvisne od razvoja skupin, ki so povezane z 
javnimi in zasebnimi akterji.

Regije se vse bolj prepoznavajo kot 
pomembni akterji na področju raziskav in 
razvoja v EU. Raziskovalna politika in 
dejavnosti na regionalni, medregionalni in 
čezmejni ravni so pogosto odvisne od 
razvoja skupin, ki so povezane z javnimi in 
zasebnimi akterji.

Or. en

Obrazložitev

V regionalni politiki imata čezmejna in medregionalna politika posebne značilnosti in 
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poseben pomen za integracijo EU, saj poskušata preseči meje držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 44
Priloga 1, IV Zmogljivosti, Regije znanja, Utemeljitev, odstavek 1, pododstavek 2

Pilotni ukrep „Regije znanja“ je pokazal na 
dinamičnost tega pojava in na potrebo, da se 
podpre in spodbuja razvoj takih struktur.

Pilotni ukrep „Regije znanja“ je pokazal na 
dinamičnost tega pojava in na potrebo, da se 
podpre in spodbuja razvoj takih struktur.
Tesnejše usklajevanje s shemo ERA-NET 
bo izboljšalo nov projekt z naslovom Regije 
znanja.

Or. en

Obrazložitev

Shema ERA-NET že predvideva regionalno sodelovanje. Ukrepi programa Regije znanja bi 
morali v največji možni meri dopolnjevati regionalni vidik ukrepov sheme ERA-NET.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 45
Priloga 1, IV Zmogljivosti, Regije znanja, Utemeljitev, odstavek 2 a (novo)

Pozornost je treba posvetiti posebnosti, ki jo 
predstavlja sodelovanje med sosednjimi 
obmejnimi regijami, kot je bilo to pri 
programih Interreg III in kot določajo 
pravila, ki urejajo ozemeljski cilj. Program 
Regije znanja mora vključevati rešitve 
čezmejnih problemov in mehanizme za 
spodbujanje čezmejnega regionalnega 
sodelovanja na področju raziskav, ne glede 
na to, ali zadevne regije spadajo h 
konvergenčnemu cilju ali k cilju regionalne 
konkurenčnosti. 

Or. en

Obrazložitev

V regionalni politiki ima čezmejna regionalna politika posebne značilnosti in poseben pomen 
za integracijo EU.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 46
Priloga 1, IV Zmogljivosti, Regije znanja, Dejavnosti, odstavek 2

V okviru posebnih dejavnosti „Regij znanja“ 
se bodo iskale sinergije z regionalno politiko 
EU, zlasti v zvezi s konvergenčnimi in 
najbolj oddaljenimi regijami.

V okviru posebnih dejavnosti „Regij znanja“ 
se bodo iskale sinergije z regionalno politiko 
EU, v zvezi s prednostnimi nalogami, ki jih 
je Evropska komisija določila v zakonodaji, 
ki ureja strukturne sklade.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje posebne omembe konvergenčnih in najbolj oddaljenih regij ter nadomestitev le-teh s 
prednostnimi nalogami, določenimi v splošnem izrazu "zakonodaja, ki ureja strukturne 
sklade", je bolj v skladu s smislom odstavka "Cilji" poglavja Regije znanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 47
Priloga I, IV Zmogljivosti, Regije znanja, Dejavnosti, alinea 2

V okviru posebnih dejavnosti „Regij znanja“ 
se bodo iskale sinergije z regionalno politiko 
EU, zlasti v zvezi s konvergenčnimi in 
najbolj oddaljenimi regijami.

V okviru posebnih dejavnosti „Regij znanja“ 
se bodo iskale sinergije z regionalno politiko 
EU, zlasti v zvezi s konvergenčnimi in 
najbolj oddaljenimi regijami. V okviru te 
sinergije je treba mobilizirati dodatna 
finančna sredstva iz strukturnih skladov in, 
če bo treba, iz Evropske investicijske banke, 
da bi tako okrepili regionalne strukture za 
prenos tehnologije, ter zlasti znanstvene in 
tehnološke parke, inovacijske pole in 
območja, tehnološke inkubatorje ter 
tehnološke centre.

Or. el

Obrazložitev

Znano je pomanjkanje prenosa tehnologije na vmesni stopnji, drugače rečeno, med 
zaključkom strogo raziskovalnega dela in vzpostavitvijo tržne rentabilnosti rezultatov te 
raziskave. Dejansko obstajajo številne regionalne strukture, ki doprinašajo k prenosu 
tehnologije in se pri tem soočajo z velikimi finančnimi težavami. Kombinirana uporaba 
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sredstev za raziskave in strukturnih skladov, kot tudi morebitnih prispevkov skupine EIB, je 
posledično ključnega pomena za uresničevanje ciljev okvirnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 48
Priloga I, IV Zmogljivosti, Regije znanja, Dejavnosti, alinea 2 a (novo)

Te sinergije ne financirajo enakih 
upravičenih stroškov in ščitijo 
decentralizirano upravljanje dostavnih 
mehanizmov regionalne politike EU. 
Financiranje raziskav in inovativnosti s 
strani strukturnih skladov bo osredotočeno 
na :
1) raziskovalno infrastrukturo (inovacijska 
središča, tehnološki parki itd.), 
2) inovacijske programe (prenos 
tehnologije, informacijske tehnologije, 
ustanavljanje novih podjetij, aplicirani 
raziskovalni programi in pretvorba 
rezultatov raziskav v pilotna dela ali 
modele), in
3) pogojev za inovativnost (financiranje 
malih in srednje velikih podjetij, ki niso v 
okviru sedmega okvirnega programa in 
program za konkurenčnost in inovacije.

Or. el

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je vložil poročevalec je popolnoma upravičen. Kljub temu je 
pomembno, da financiranje raziskav in inovacij s strani strukturnih skladov, v korist 
inovacijskim programom, ravno tako zajema pretvorbo rezultatov raziskave v pilotna dela ali 
modele.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 49
Priloga I, IV Zmogljivosti, Regije znanja, Dejavnosti, alinea 2 b (novo)

Prav tako je treba iskati sinergije s 
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programom za konkurenčnost in inovacije, 
da bi tako spodbudili regionalno 
komercializacijo R&R v sodelovanju z 
industrijo, ter na splošno z zasebnim 
sektorjem.

Or. el

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je vložil poročevalec je popolnoma upravičen. Kljub temu je treba 
vključiti sodelovanje z zasebnim sektorjem na splošno, brez omejevanja zgolj na industrijski 
sektor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 50
Priloga I, IV Zmogljivosti, Raziskovalni potencial, Dejavnosti, točka 1 a (novo)

● okrepitev že obstoječih in nastajajočih 
centrov odličnosti v konvergenčnih in 
obrobnih regijah EU, vključno z njihovim 
"pilotiranjem" s strani partnerskih 
organov na visoki raziskovalni ravni, vse do 
doseganja kritične mase raziskovalcev v 
izbranih centrih v konvergenčnih regijah.

Or. el

Obrazložitev

Gleda na samo naravo raziskav in obdobja, v katerem se trenutno nahaja Unija po širitvi, je 
jasno, da obstaja razkropljen in visok raziskovalni potencial, ki je "ujet" v revnih regijah. 
Zaradi tega je treba poudariti mobilnost teh raziskovalcev v smeri evropskih centrov 
odličnosti ter okrepiti že obstoječe in nastajajoče centre odličnosti v konvergenčnih in 
obrobnih regijah EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Brigitte Douay

Predlog spremembe 51
Priloga I, IV Zmogljivosti, Raziskovalni potencial, Dejavnosti, odstavek 2

Z regionalno politiko EU se bodo iskale 
močne sinergije. Ukrepi iz tega poglavja 
bodo prepoznali potrebe in priložnosti za 

Z regionalno politiko EU se bodo iskale 
močne sinergije. Ukrepi iz tega poglavja 
bodo prepoznali potrebe in priložnosti za 
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okrepitev raziskovalnih zmogljivosti 
nastajanja in obstoja centrov odličnosti na 
konvergenčnih področjih, ki bi lahko bili 
kriti s sredstvi strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada.

okrepitev raziskovalnih zmogljivosti 
nastajanja in obstoja centrov odličnosti na 
konvergenčnih področjih, ki bi lahko bili 
kriti s sredstvi strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada. Vendar pa pojem 
odličnosti ne sme biti zgolj sinonim za 
visoko tehnologijo: tradicionalni sektorji 
morajo ravno tako imeti možnost 
koriščenja podpore v regijah, ki so manj 
uspešne na področju raziskav.

Or. fr

Obrazložitev

V okviru sinergij, ki se jih želi doseči z regionalno politiko, morajo vsi sektorji imeti možnost 
koriščenja podpore iz skladov sedmega okvirnega programa. Najvidnejšim sektorjem je 
namenjena velika podpora, vendar jo je treba nuditi tudi tradicionalnim sektorjem, kjer je 
osredotočeno veliko število delovnih mest.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gerardo Galeote Quecedo, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 52
Priloga III, Sheme financiranja, Neposredni ukrepi, točka (a), odstavek 5

5. Podpora usposabljanju in poklicnemu 
razvoju raziskovalcev se bo večinoma
uporabljala pri izvajanju aktivnosti Marie 
Curie.

5. Podpora usposabljanju in poklicnemu 
razvoju raziskovalcev se bo uporabljala pri 
izvajanju aktivnosti Marie Curie. Za 
usposabljanje raziskovalcev je namenjen 
del strukturnih in kohezijskih skladov, 
njihovo upravljanje pa bo zaupano centrom 
ali socialnim predstavnikom z izkušnjami 
na raziskovalnem področju.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 53
Priloga III, Sheme financiranja, Neposredni ukrepi, točka a), točka 6 a (novo)

6 a Financiranje in popoln razvoj 
raziskovalnega potenciala evropskih regij 
Omogočanje dostopa do financiranja 
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"regionalnih združenj, osredotočenih na 
raziskave" in raziskovalni potencial 
konvergenčnih in obrobnih regij EU. V 
okviru želenega mehanizma, se lahko 
mobilizira dodatna sredstva iz strukturnih 
skladov in skupine EIB v obliki posojil, 
zaupniških pogodb, rizičnega kapitala, 
jamstev, kreditnih portfolijev ali podpore 
organskim in tehničnim zmožnostim.

Or. el

Obrazložitev

Strokovno znanje skupine EIB pri upravljanju mehanizmov delitve tveganja bo zelo koristilo 
pri krepitvi finančne podpore, namenjene evropskim raziskavam. Mehanizmi za neposredno 
financiranje so nepogrešljivi ne samo za zagotavljanje uresničevanja obširnega znanstvenega 
dela (zlasti skupne tehnološke pobude), kot je predvideno v novem mehanizmu "finančne 
ugodnosti za razporejanje tveganja", ampak tudi za krepitev regionalnih raziskovalnih in 
inovacijskih struktur, kakor tudi raziskovalnega potenciala evropskih regij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 54
Priloga III, Sheme financiranja, Neposredni ukrepi, točka (b), odstavek 2

Skupnost bo sheme financiranja izvajala v 
skladu z določbami uredbe, sprejete v skladu 
s členom 167 Pogodbe, ustreznimi 
instrumenti državne pomoči, zlasti z 
okvirom Skupnosti za državno pomoč 
raziskavam in razvoju, ter tudi v skladu z 
mednarodnimi predpisi na tem področju. V 
skladu s tem mednarodnim okvirom bo 
moralo biti možno prilagajati lestvico in 
obliko finančne udeležbe za vsak posamezen 
primer, zlasti če je na voljo financiranje iz 
drugih javnih virov, vključno z drugimi viri 
financiranja s strani Skupnosti, kot je 
Evropska investicijska banka (EIB). 

Skupnost bo sheme financiranja izvajala v 
skladu z določbami uredbe, sprejete v skladu 
s členom 167 Pogodbe, ustreznimi 
instrumenti državne pomoči, osredotočenih 
na usmerjenost v dejavnosti s področja 
raziskav in razvoja, zlasti z okvirom 
Skupnosti za državno pomoč raziskavam in 
razvoju, ter tudi v skladu z mednarodnimi 
predpisi na tem področju. V skladu s tem 
mednarodnim okvirom bo moralo biti 
možno prilagajati lestvico in obliko finančne 
udeležbe za vsak posamezen primer, zlasti 
če je na voljo financiranje iz drugih javnih 
virov, vključno z drugimi viri financiranja s 
strani Skupnosti, kot je Evropska 
investicijska banka (EIB).

Or. en
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Obrazložitev

Novi predpisi za državne pomoči, kot jih predlaga Evropska komisija, posebej predvidevajo 
prerazporeditev v dejavnosti s področja raziskav in inovacij v državah članicah. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 55
Priloga III, Sheme financiranja, Neposredni ukrepi, točka (b), odstavek 4

V primeru udeležencev pri neposrednih 
ukrepih s sedežem v regijah, ki zaostajajo v 
razvoju (konvergenčne regije in najbolj 
oddaljene regije), bodo zbrana dopolnilna 
sredstva iz strukturnih skladov, kadar bo to 
mogoče in ustrezno. Če sodelujejo subjekti 
iz držav kandidatk, se jim pod podobnimi 
pogoji lahko dodeli dodaten prispevek iz 
predpristopnih finančnih instrumentov. Kar 
zadeva ukrepe za „raziskovalne 
infrastrukture“, ki so del programa 
„Zmogljivosti“ sedmega okvirnega 
programa, se bodo opredelile podrobne 
uredbe glede financiranja z namenom 
zagotoviti, da bo obstajala učinkovita 
komplementarnost med financiranjem 
raziskav s strani Skupnosti in drugimi 
nacionalnimi instrumenti in instrumenti EU, 
zlasti strukturnimi skladi.

V primeru udeležencev pri neposrednih 
ukrepih s sedežem v regijah bodo zbrana 
dopolnilna sredstva iz strukturnih skladov, 
kadar bo to mogoče in ustrezno, ter ob 
upoštevanju potreb teh regij. To je treba 
narediti v skladu s prednostnimi nalogami 
nacionalnih programov kot tudi v skladu s 
prednostnimi nalogami Komisije za 
izvajanje strukturnih skladov. Če sodelujejo 
subjekti iz držav kandidatk, se jim pod 
podobnimi pogoji lahko dodeli dodaten 
prispevek iz predpristopnih finančnih 
instrumentov. Kar zadeva ukrepe za 
„raziskovalne infrastrukture“, ki so del 
programa „Zmogljivosti“ sedmega 
okvirnega programa, se bodo opredelile 
podrobne uredbe glede financiranja z 
namenom zagotoviti, da bo obstajala 
učinkovita komplementarnost med 
financiranjem raziskav s strani Skupnosti in 
drugimi nacionalnimi instrumenti in 
instrumenti EU, zlasti strukturnimi skladi.

Or. en


