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Predlog odločbe (KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 10
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, ki bi 
vodila v socialni napredek in vključenost,
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“).

Or. en

Obrazložitev

Povečanje konkurenčnosti in inovacijske zmogljivosti bi moralo koristiti državljanom 
Evropske unije in prispevati k večjemu socialnemu napredku in koheziji.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 3

(3) To je v skladu s Sporočilom Komisije 
spomladanskemu Evropskemu svetu z 
naslovom „Skupna prizadevanja za 
gospodarsko rast in nova delovna mesta –
Nov začetek za Lizbonsko strategijo“, ki 
poziva k izvajanju ukrepov za večjo rast in 
konkurenčnost ter k ustvarjanju Evrope, ki 
bo privlačnejša za naložbe in delo, in 
poudarja, da je treba spodbujati podjetniške 
pobude, privabiti dovolj rizičnega kapitala 
za zagon podjetij, vzdrževati trdne 
industrijske temelje v Evropi ter medtem 
pospeševati inovativnost in zlasti ekološko 
inovativnost, torej inovativnost, ki je v zvezi 
z okoljskimi tehnologijami, prevzemanjem 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij in trajnostno rabo virov ali jih 
uporablja. Medtem ko konkurenčnost v 
veliki meri ustvarjajo dinamična podjetja, ki 
delujejo na odprtih in konkurenčnih trgih, in 
jih podpirajo pravi okvirni pogoji, zlasti 
pravni okvir, naklonjen inovativnosti, pa ima 
financiranje Skupnosti vlogo pri vzvodni 
podpori in zagotavlja dodatna finančna 
sredstva za odpravljanje tržnih slabosti.

(3) To je v skladu s Sporočilom Komisije 
spomladanskemu Evropskemu svetu z 
naslovom „Skupna prizadevanja za 
gospodarsko rast in nova delovna mesta –
Nov začetek za Lizbonsko strategijo“, ki 
poziva k izvajanju ukrepov za večjo rast in 
konkurenčnost ter k ustvarjanju Evrope, ki 
bo privlačnejša za naložbe in delo, in 
poudarja, da je treba spodbujati podjetniške 
pobude, povečati število delovnih mest in 
izboljšati njihovo kakovost, privabiti dovolj 
rizičnega kapitala za zagon podjetij, 
vzdrževati trdne industrijske temelje v 
Evropi ter medtem pospeševati inovativnost 
in zlasti ekološko inovativnost, torej 
inovativnost, ki je v zvezi z okoljskimi 
tehnologijami, prevzemanjem informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij in trajnostno 
rabo virov ali jih uporablja. Medtem ko 
konkurenčnost v veliki meri ustvarjajo 
dinamična podjetja, ki delujejo na odprtih,
konkurenčnih in nediskriminacijskih trgih, 
in jih podpirajo pravi okvirni pogoji, zlasti 
pravni okvir, naklonjen inovativnosti, pa ima 
financiranje Skupnosti vlogo pri vzvodni 
podpori in zagotavlja dodatna finančna 
sredstva za odpravljanje tržnih slabosti.

Or. en

Obrazložitev

Ustanavljanje več podjetij in krepitev podjetniškega duha naj ne bi prispevala le k ustvarjanju 
novih delovnih mest ampak tudi k izboljšanju že obstoječih. Poleg tega je trg brez 
diskriminacije v kakršni koli obliki nujno potreben za konkurenčnost in rast.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 7 a (novo)
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(7a) Razsežnost spolov in njihovo 
enakopravnost bi bilo treba upoštevati v 
vseh programih in dejavnosti, ki so zajete v 
okvirnem programu.

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili polno in učinkovito udeležbo žensk, bi morali pri vseh dejavnostih in 
posebnih programih, zajetih v okvirnem programu, upoštevati razsežnost spolov in njihovo 
enakopravnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 12

(12) Okvirni program in posebne programe 
je treba redno spremljati in ocenjevati, da se 
jih po potrebi prilagodi.

(12) Okvirni program in posebne programe 
je treba redno spremljati in ocenjevati, da se 
jih po potrebi prilagodi. Kadar je mogoče, se 
razsežnost spolov in spoštovanje načela 
nediskriminacije pri dejavnostih programa 
obravnavata v ocenjevalnih poročilih.

Or. en

Obrazložitev

Ocenjevanje razsežnosti spolov in spoštovanja načela nediskriminacije je nujno, da se vsem, 
brez izključevanja zagotovi možnost sodelovanja pri programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 14
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, 

(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 ter brez diskriminacije 
tudi potencial svoje delovne sile. Ta izziv 
velja za podjetja vseh velikosti, vendar je 
zlasti pomemben za manjša podjetja. Zato je 
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imenovan „Program za podjetništvo in 
inovativnost“.

primerno ustanoviti poseben program, 
imenovan „Program za podjetništvo in 
inovativnost“.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovito izkoriščanje zmogljivosti vseh delavcev je nujno za konkurenčnost podjetij in 
njihovo prilagajanje spremembam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 18

(18) Evropski investicijski sklad (EIS) je 
instrument Skupnosti, posebej namenjeno 
zagotavljanju rizičnega kapitala in 
garancijskih instrumentov za MSP. Prispeva 
k doseganju ciljev Skupnosti, med katerimi 
so na znanju temelječa družba, inovativnost, 
rast, zaposlovanje in spodbujanje 
podjetniškega duha. EIS zagotavlja potrebno 
nepretrgano vodenje programov Skupnosti 
in si je pri tem nabral veliko izkušenj. 
Neodvisne ocene zato štejejo EIS-ovo 
izvajanje finančnih instrumentov Skupnosti 
za MSP v imenu Komisije kot dobro prakso. 
EIS prav tako razpolaga s strokovnim 
znanjem in izkušnjami za podporo 
dejavnosti, ki temeljijo na javno-zasebnih 
partnerstvih na pobudo držav članic, katerih 
namen je s finančnih trgov privabljati 
naložbe z velikim tveganjem v korist 
majhnih inovativnih podjetij.

(18) Evropski investicijski sklad (EIS) je 
instrument Skupnosti, posebej namenjeno 
zagotavljanju rizičnega kapitala in 
garancijskih instrumentov za MSP. Prispeva 
k doseganju ciljev Skupnosti, med katerimi 
so na znanju temelječa družba, inovativnost, 
rast, zaposlovanje in spodbujanje 
podjetniškega duha. EIS zagotavlja potrebno 
nepretrgano vodenje programov Skupnosti 
in si je pri tem nabral veliko izkušenj. 
Neodvisne ocene zato štejejo EIS-ovo 
izvajanje finančnih instrumentov Skupnosti 
za MSP v imenu Komisije kot dobro prakso. 
EIS prav tako razpolaga s strokovnim 
znanjem in izkušnjami za podporo 
dejavnosti, ki temeljijo na javno-zasebnih 
partnerstvih na pobudo držav članic, katerih 
namen je s finančnih trgov privabljati 
naložbe z velikim tveganjem v korist 
majhnih inovativnih podjetij ter za uvedbo 
možnosti mikrofinanciranja prilagodljivih 
oblik družinskih ali ženskih podjetij, ki 
uporabljajo inovativne oblike tehnologije.

Or. en

Obrazložitev

Težave pri dostopu do primernih oblik financiranja se pogosto omenjajo kot glavna ovira 
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konkurenčnosti in inovativnosti, zlasti za mala in srednje velika ter mala družinska in ženska 
podjetja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 16
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 dostopna za ta 
področja. Skupnost mora skrbeti za skupni 
razvoj strategij za konkurenčnost v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
spodbujanje najboljših praks in izmenjavo 
izkušenj v zvezi s podjetniškim okoljem ter 
za stalno dvigovanje izobrazbene ravni 
zaposlenih tudi zaradi spodbujanja mladih 
podjetnikov, razvoja podjetniške kulture za 
moške in ženske ter krepitve odgovornosti 
po načelu enakih možnosti in enake 
obravnave moških in žensk pri 
izobraževanju, zaposlovanju in 
vseživljenjskemu učenju.

Or. en

Obrazložitev

Načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk bi bilo treba upoštevati pri vseh 
politikah in strategijah v zvezi s konkurenčnostjo, inovativnostjo in podjetništvom na 
področjih industrije in storitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 27

(27) IKT so hrbtenica ekonomije znanja. (27) IKT so hrbtenica ekonomije znanja.
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Zaslužne so za približno polovico rasti 
produktivnosti v sodobnih gospodarstvih in 
prispevajo edinstvene rešitve za ključne 
družbene izzive. Izboljšanje javnega sektorja 
in storitev splošnega interesa se mora 
izvajati v tesnem sodelovanju z zadevnimi 
politikami Skupnosti, na primer na področju 
javnega zdravja, izobraževanja in 
usposabljanja, okolja, prometa ter razvoja 
notranjega trga in konkurenčnosti.

Zaslužne so za približno polovico rasti 
produktivnosti v sodobnih gospodarstvih in 
prispevajo edinstvene rešitve za ključne 
družbene izzive. Izboljšanje javnega sektorja 
in storitev splošnega interesa se mora 
izvajati v tesnem sodelovanju z zadevnimi 
politikami Skupnosti, na primer na področju 
javnega zdravja, otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb, izobraževanja in 
usposabljanja, okolja, prometa ter razvoja 
notranjega trga in konkurenčnosti.

Or. en

Obrazložitev

Otroci in vzdrževane osebe potrebujejo posebne storitve, ki jih je treba izboljšati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 28

(28) Treba je spodbujati uvajanje in 
najboljšo uporabo inovativnih rešitev, ki 
temeljijo na IKT, zlasti za storitve na 
področjih javnega interesa. Podpora 
Skupnosti mora tudi olajšati koordinacijo in 
izvajanje ukrepov za razvoj informacijske 
družbe v vseh državah članicah.

(28) Treba je spodbujati uvajanje in 
najboljšo uporabo inovativnih rešitev, ki 
temeljijo na IKT, zlasti za storitve na 
področjih javnega interesa. Podpora 
Skupnosti mora tudi olajšati koordinacijo in 
izvajanje ukrepov za razvoj neizključujoče
informacijske družbe v vseh državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s členi 2, 26 in 29 predloga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 19
Člen 8, odstavek 2, pododstavek 1
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Za okvirni program in posebne programe se 
opravijo vmesna in končna vrednotenja 
vidikov, kot so ustreznost, koherentnost in 
sinergije, uspešnost, učinkovitost, trajnost in 
uporabnost. 

Za okvirni program in posebne programe se 
opravijo vmesna in končna vrednotenja 
vidikov, kot so ustreznost, koherentnost in 
sinergije, uspešnost, učinkovitost, trajnost in 
uporabnost. Kadar je mogoče, se pri 
takšnem vrednotenju obravnavata 
razsežnost spolov in spoštovanje načela 
nediskriminacije pri dejavnostih programa.

Or. en

Obrazložitev

Prim. predlog spremembe 13.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 20
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, ki bi 
vključeval tudi mlade podjetnike in 
podjetnice;

Or. en

Obrazložitev

Podjetništvo mladih ljudi je treba spodbujati tudi z enakim dostopom do financ za zagon 
svojih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 21
Člen 29, točka (c)

(c) izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in 
razpoložljivosti elektronskih storitev na 
področjih javnega interesa in partecipacije, 

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

participacije, ki jo omogočajo IKT, vključno 
z interoperabilnimi vseevropskimi ali 
čezmejnimi javnimi storitvami in razvojem 
gradnikov skupnih interesov in izmenjavi 
dobrih praks.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili izključevanje nekaterih oseb iz javnih storitev, zato ker nimajo dostopa do 
elektronskih storitev, je treba izboljšati dostop do elektronskih storitev na področjih javnega 
interesa.


