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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Predlogi sprememb zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjen del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpusti v zadevni jezikovni različici). O 
teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Okvirnega programa 
za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013)
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0121)1,

– ob upoštevanju člena 251(2), člena 156, členov 157(3) in 175(1), na podlagi katerih je 
Komisija poslala predlog Parlamentu (C6-0098/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter tudi mnenj 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za ekonomske in monetarne 
zadeve ter Odbora za proračun (A6-0000/2005),

1. potrjuje predlog Komisije z vsemi predlogi sprememb;

2. poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno 
spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. pooblašča predsednika, da predloži stališče Parlamenta Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe l
Člen 1, odstavek 2

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

2. Okvirni program prispeva h 
konkurenčnosti in inovativni sposobnosti 
Skupnosti kot napredni družbi znanja s 
trajnostnim razvojem, ki temelji na 
robustni gospodarski rasti in zelo 
konkurenčnem socialnem tržnem 
gospodarstvu s primerno stopnjo varstva in 
visoko kakovostjo okolja, ki temelji na 
konceptu trajnostnega razvoja. Pri tem sta 
zlasti pomembna podpora malih in 
srednje velikih podjetij ter inovativno 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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izkoriščanje raziskovalnih rezultatov.

Obrazložitev

V času, ko je celotna Evropa v krizi, kar zadeva gospodarsko rast, mora biti cilj vseh 
prizadevanj robustna rast. Izraza „visoko“ in „izboljšanje“ izražata dvom, da je Evropa na 
področju stopnje varstva in okolja dosegla že veliko.

Predlog spremembe 2
Člen 1, odstavek 3

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

3. Okvirni program ne zajema 
raziskovalnih in tehnološko razvojnih 
dejavnosti, ki se izvajajo po členu 166 
Pogodbe, izrecno pa podpira inovativno 
podjetniško uveljavitev raziskovalnih in 
razvojnih rezultatov. V skladu s členom 
166 Pogodbe podpira tudi vmesno 
področje med raziskovanjem in uvajanjem 
(tako imenovano fazo Pre-Seed).

Obrazložitev

Uveljavitev raziskovalnih in razvojnih rezultatov v podjetniške proizvodne procese in na trg je 
odločilna za izkoriščanje inovacijskega potenciala. Zlasti pomembno je, da se zapolni 
praznina med raziskovanjem in inovativnostjo, zato je tudi treba upravičenost do podpore 
oblikovati tako, da se prepreči nastanek tehničnih praznin med podpornimi programi. 

Predlog spremembe 3
Člen 2, odstavek 1

1. Okvirni program ima naslednje cilje: 1. Okvirni program ima naslednje krovne
cilje:

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

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

(b) pospeševanje inovativnosti, vključno z 
ekološko inovativnostjo;

(b) pospeševanje inovativnosti, vključno z 
ekološko inovativnostjo;

Iz tega izhajata naslednja podcilja, ki 
morata prispevati k doseganju zgoraj 
navedenih ciljev:

(c) pospeševanje razvoja konkurenčne, 
inovativne in inkluzivne informacijske 

(a) pospeševanje razvoja konkurenčne, 
inovativne in inkluzivne informacijske 



PR\586132SL.doc 7/27 PE 364.805v01-00

SL

družbe; družbe;
(d) pospeševanje energetske učinkovitosti 
ter novih in obnovljivih virov energije v 
vseh sektorjih, vključno s prometom.

(b) pospeševanje energetske učinkovitosti 
ter novih in obnovljivih virov energije v 
vseh sektorjih, vključno s prometom.

Obrazložitev

Konkurenčnost in inovativna sposobnost sta glavna cilja okvirnega programa. Oblikovanje 
informacijske družbe in odgovorno ravnanje z energijo morata nedvomno prispevati k temu in 
sta nujno potrebna – vendar v tem programu nista samostojna cilja.

Predlog spremembe 4
Člen 4, točka d

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

(d) ostalih tretjih držav, če to dovoljujejo 
sporazumi in če to pomeni dodano 
vrednost za konkurenčnost EU.

Obrazložitev

Izvajanje v tretjih državah prav tako pomeni možnost in se ga zato ne sme izključiti, vendar 
mora temeljiti na evropski dodani vrednosti.

Predlog spremembe 5
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1a (novo)

Komisija nemudoma in izčrpno obvesti 
Evropski parlament o teh delovnih 
programih.

Obrazložitev

Obveznosti poročanja Evropskemu parlamentu je treba okrepiti.

Predlog spremembe 6
Člen 6, naslov

Vrsta izvedbenih ukrepov Skupni izvedbeni ukrepi

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se lahko vsi instrumenti, ki jih vsebuje PKI, uporabljajo skupaj v vseh 
delih programa.
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Predlog spremembe 7
Člen 6, odstavek 1

1. Ukrepi za izvajanje delovnih programov 
so zlasti:

1. Instrumenti iz poglavij I, II in II v 
oddelku „Izvajanje“ so sestavni del 
skupnega paketa okvirnega programa. 
Uporabljajo se lahko tudi za doseganje 
ciljev drugih delov programa.

(a) finančni instrumenti Skupnosti za 
MSP;
(b) mreže, ki združujejo različne 
zainteresirane strani;
(c) pilotski projekti, replikacije trga, 
projekti in drugi ukrepi za podporo pri 
prevzemanju inovacij;
(d) analize politik, razvoj in koordinacija s 
sodelujočimi državami;
(e) izmenjava informacij, razširjanje in 
ozaveščanje;
(f) podpora skupnim ukrepom držav 
članic ali regij;
(g) nabava na osnovi tehničnih 
specifikacij, izdelanih v sodelovanju z 
državami članicami;
(h) tesno medinstitucionalno sodelovanje 
med organi oblasti na nacionalni in 
regionalni ravni.

Obrazložitev

Pojasnitev je bila nujno potrebna. Zato skupnih instrumentov ni več treba naštevati.

Predlog spremembe 8
Člen 7, odstavek 2 a (novo)

Komisija, kolikor je mogoče, zmanjša 
izdatke za obveznosti iz tega člena, da se 
lahko kar največji del sredstev dodeli 
samim nosilcem konkurenčnosti in 
inovativnosti.
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Obrazložitev

Komisija mora dati na voljo primeren znesek za tehnično pomoč, ki pa mora biti zmeren.

Predlog spremembe 9
Člen 8, odstavek 5

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

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

Obrazložitev

O pomembnosti posameznih rezultatov odločajo naslovljene ustanove same.

Predlog spremembe 10
Člen 9 a (novo)

Člen 9a
Postopek vlaganja prošenj

1. Komisija razvije preprost in 
nebirokratski postopek vlaganja prošenj, 
ki udeležencem omogoča, da na podlagi 
prve standardizirane prošnje, ki obsega 
največ dve strani, (v nadaljevanju 
„poenostavljen postopek vlaganja 
prošenj“) preverijo upravičenost projekta 
do podpore, preden morajo predložiti 
podrobno dokumentacijo. 
2. Rok za mnenje Komisije v 
poenostavljenem postopku vlaganja 
prošenj je šest tednov od prejetja prve 
prošnje.
3. Udeleženci, ki neposredno predložijo 
popolno dokumentacijo, ne morejo 
uporabiti poenostavljenega postopka 
vlaganja prošenj.
4. V okviru poenostavljenega postopka 
vlaganja prošenj Komisija priznava 
dodaten dvomesečni rok za predložitev 
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natančne in popolne dokumentacije, ki 
zlasti malim in srednje velikim podjetjem 
omogoča, da brez velikega birokratskega 
bremena sodelujejo pri podpornih 
programih Evropske unije.
5. Ta postopek se uporablja za vse delne 
programe celotnega okvirnega programa, 
vedno ko finančno pomoč zagotovi 
neposredno Komisija. Ne uporablja se za 
finančne instrumente iz členov 16, 17 in 
18.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 11
Člen 10, odstavek 2, točka b

(b) ustvarjanja ugodnega okolja za 
sodelovanje MSP;

(b) ustvarjanja ugodnega okolja za 
sodelovanje MSP, zlasti na področju 
čezmejnega sodelovanja;

Obrazložitev

Čezmejno sodelovanje na področju MSP se mora okrepiti.

Predlog spremembe 12
Člen 10, odstavek 2, točka e

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

(e) gospodarske in upravne reforme, 
povezane s podjetji in inovativnostjo, zlasti 
za odpravo birokratskih ovir za MSP.

Obrazložitev

Odprava birokracije je za konkurenčnost odločilna.

Predlog spremembe 13
Člen 11, uvodni stavek
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Ukrepi glede dostopa do financ za začetek 
in razvoj MSP ter za naložbe v inovacijske
dejavnosti, vključno z ekološko 
inovativnostjo, lahko vključujejo:

Ukrepi glede dostopa do financ za začetek 
in razvoj MSP, razvoj inovacijskih
dejavnosti, vključno z ekološko 
inovativnostjo, in internacionalizacija 
njihove poslovne dejavnosti lahko 
vključujejo:

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 14
Člen 14, točka c

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

(c) podpiranje razvoja politik in
sodelovanja med akterji.

Obrazložitev

Podpirati je treba inovativno usmerjena podjetja in ne storitev svetovanja in svetovalnih 
podjetij.

Predlog spremembe 15
Člen 15, uvodni stavek

Ukrepi glede gospodarske in upravne 
reforme, povezane s podjetništvom in 
inovativnostjo, lahko vključujejo:

Ukrepi glede gospodarske in upravne 
reforme, povezane s podjetništvom in 
inovativnostjo, morajo odpraviti 
birokracijo in izboljšati strukture za MSP.
Če je izpolnjen ta pogoj, se lahko 
upoštevajo tudi naslednji ukrepi:

Obrazložitev

Spodbujanje gospodarskih in upravnih reform mora vedno prispevati k cilju večje 
konkurenčnosti.

Predlog spremembe 16
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Člen 16, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

Okrepita se konkurenčnost in inovativnost podjetij na evropskem notranjem trgu.

Predlog spremembe 17
Člen 17, odstavek 2, pododstavek 2

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

Prvi okvir z imenom 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. Vlaga lahko v 
pospeševalne sklade semenskega, 
zagonskega kapitala ali sklade za prenos 
tehnologije, ki jih povsem ali zlasti 
financirajo vlade in/ali javne 
(pospeševalne) ustanove ali ki zasebnim 
vlagateljem v te sklade zagotavljajo 
prednostno obravnavo v primerjavi z 
javnimi vlagatelji, če ti skladi/sheme 
delujejo po tržnih načelih. Lahko tudi 
sovlaga v sklade in nosilce naložb, ki jih 
pospešujejo poslovni angeli, ter v pilotne 
projekte na področju prenosa tehnologije.

Obrazložitev

Uporaba programa za zagon podjetja s sredstvi ETF, predhodnika GIF 1, v skladu z 
večletnim programom, je bila v zadnjih letih zelo nizka zaradi pomanjkanja zasebnih 
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vlagateljev, ki morajo zbrati potrebnih 50 % kapitala, vloženega v ustrezen sklad. Da bi bil 
tokrat GIF 1 učinkovit, je treba zagotoviti, da bo na voljo tudi za javne vlagatelje.

GIF 1 mora delovati tudi na področju prenosa tehnologije in mora biti usmerjen zlasti na 
pilotne projekte, ker obstoječe finančne vrzeli na tem področju ni mogoče premostiti s 
proračunom PKI.

Predlog spremembe 18
Člen 17, odstavek 2 a (novo)

2a. Pri finančnem načrtovanju imata 
prednost GIF 1 in s tem dodelitev 
tveganega kapitala v semenski in začetni 
fazi.

Obrazložitev

Prav na področju dodelitve tveganega kapitala EU zelo zaostaja – hkrati je mogoče pri tem 
pričakovati močan učinek finančnega vzvoda.

Predlog spremembe 19
Člen 18, odstavek 2, četrti okvir d

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 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. Višina teh ponovnih 
dodelitev posojil se odmeri v skladu z 
višino zagotovljenih tveganj portfeljev in 
se skupaj z obdobjem določi za 
posameznega posojilodajalca. 

Obrazložitev

Cilj spodbujanja listninjenja z javnimi sredstvi je zvišati posojila MSP. Zato morajo 
posojilodajalci na novo pridobljeno likvidnost deloma ponovno uporabiti za dodelitev 
posojila MSP. Smiselna referenčna podlaga bi lahko bilo tveganje portfelja, ki je bilo 
prevzeto prek jamstev posamezne tranše. Natančno višino in časovni okvir je treba določiti za 
vsakega posojilodajalca glede na njegove okoliščine in aktualno povpraševanje po kreditih. 
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Predlog spremembe 20
Člen 18, odstavek 2 a (novo)

2a. V okviru pomoči SMEG ima prednost 
dodelitev posojil manjših vrednosti in 
mikrokreditov v skladu z drugim okvirom 
b) odstavka 2.

Obrazložitev

Prav na področju dodelitve posojil manjših vrednosti in mikrokreditov obstaja zlasti dober 
učinek finančnega vzvoda, ki ga je treba uporabiti.

Predlog spremembe 21
Člen 19, odstavek 1, pododstavek 2, točka a

(a) izboljševanje naložb in tehnološkega 
strokovnega znanja in izkušenj za sklade, 
ki opravljajo naložbe v inovativna MSP ali 
MSP s potencialom rasti;

(a) izboljševanje naložb in tehnološkega 
strokovnega znanja in izkušenj za sklade 
ali banke, ki opravljajo naložbe v 
inovativna MSP ali MSP s potencialom 
rasti;

Obrazložitev

Kjer bančni sistemi še niso dobro razviti, je koristno vključiti tudi banke, ki še nimajo izkušenj 
na področju takšnih skladov.

Predlog spremembe 22
Člen 20, odstavek 2, pododstavek 1

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

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

(-a) ustanovitev posebnih posvetovalnic 
(One-Stop-Shops) za celoten okvirni 
program, kjer lahko zainteresirane strani 
in morebitni prosilci dobijo izčrpno pomoč 
o možnostih za podporo okvirnega 
programa in ki lahko opozorijo na druge 
možnosti za podporo in ustrezne službe. 
Za to je treba dodeliti največji del 
finančne podpore, predvidene za ukrepe v 
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skladu s tem členom.
(a) informacije, povratne informacije in 
storitve poslovnega sodelovanja

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

(b) inovativnost, tehnologijo in storitve 
prenosa znanja;

(b) inovativnost, tehnologijo in storitve 
prenosa znanja;

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

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

(ca) storitve sodelovanja, zaradi katerih se 
na podlagi izmenjave nosilcev podpore 
izboljša podpora konkurenčnosti in 
inovativnosti MSP.

Obrazložitev

MSP in drugim prosilcem je treba omogočiti, da dobijo vse informacije o okvirnem programu 
pri enem viru.

Sodelovanje med podpornimi organi je odločilno za doseganje učinkov sinergije glede na 
inovativnost in konkurenčnost MSP.

Predlog spremembe 23
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 odstavkov 2(a), (b) in (c) ter 
(ca). Pri tem so zlasti pomembne zadevne 
izkušnje prosilcev pri zasnovi in izvedbi 
podpornih storitev za podjetja, zlasti MSP, 
na področju čezmejne širitve njihovih 
poslovnih dejavnosti. Na podlagi teh 
pozivov k oddaji predlogov lahko Komisija 
določi okvirni sporazum o partnerstvu z 
izbranimi partnerji iz mreže, v katerem 
podrobno opredeli vrsto dejavnosti, ki jih 
morajo ponuditi, postopek za oddajo 
nepovratnih sredstev izbranim partnerjem 
in splošne pravice in obveznosti vsake 
strani. Okvirno partnerstvo lahko obsega 
celotno obdobje trajanja programa.
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Obrazložitev

Obstoječe izkušnje je treba izkoristiti.

Predlog spremembe 24
Člen 20 a (novo)

Člen 20 a
Kakovost mrež

Za zagotovitev kakovosti mrež Komisija 
določi stroge pogoje za vzpostavitev mrež. 
Pri tem je posebno pomembna kakovost 
svetovanja.

Obrazložitev

Pomemben ukrep za zagotovitev kakovosti. Treba je jasno preseči kakovost svetovanja 
obstoječih evropskih informacijskih centrov (EIC) in inovacijskih relejnih centrov (IRC).

Predlog spremembe 25
Člen 21, odstavek 2

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

2. Skupna izvedba več programov je 
upravičena do pomoči Skupnosti pod 
naslednjimi pogoji:

(a) jih javni organi oblasti posamično 
upravljajo na nacionalni ali podnacionalni 
ravni; in

(a) Javni organi oblasti jih posamično 
upravljajo na nacionalni ali podnacionalni 
ravni.

(b) skupaj obsegajo vsaj tri sodelujoče
države; in

(b) Udeleženci so iz vsaj dveh sodelujočih 
držav.

(c) so koordinirani ali vodeni skupaj. (c) Programi so koordinirani ali vodeni 
skupaj.

Obrazložitev

Bolj preprosto in jasno besedilo; dostop do finančnih sredstev je treba poenostaviti.

Predlog spremembe 26
Člen 23, naslov

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
organi oblasti na nacionalni in regionalni 

Tesno medinstitucionalno sodelovanje med 
organi oblasti ali nevladnimi 
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ravni organizacijami na nacionalni in regionalni 
ravni

Obrazložitev

Vključiti je treba sodelovanje podjetij in njihovih organizacij.

Predlog spremembe 27
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 ali 
sodelovanje z nevladnimi 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.

Obrazložitev

Vključiti je treba sodelovanje podjetij in njihovih organizacij.

Predlog spremembe 28
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 ali 
nevladnim organizacijam odobri 
nepovratna sredstva.

Obrazložitev

Vključiti je treba sodelovanje podjetij in njihovih organizacij.

Predlog spremembe 29
Člen 23, odstavek 3

3. Tesno medinstitucionalno sodelovanje 3. Organe oblasti ali nevladne 
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lahko spremljajo osrednje podporne 
službe Komisije.

organizacije, ki dobijo finančno podporo, 
zavezuje cilj odprave birokracije in 
vzpostavitve boljših okvirnih pogojev za 
MSP. Organi oblasti ali nevladne 
organizacije morajo v prošnji nakazati, 
kako želijo izpolnjevati ta cilj.

Obrazložitev

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

Pomembno je, da se organom oblasti in organizacijam jasno predstavijo cilji programa.

Predlog spremembe 30
Člen 24, odstavek 1

Komisija lahko izvede naslednje: 1. Komisija redno izvaja naslednje:

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 31
Člen 24, točka b

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 32
Člen 25, odstavek 1a (novo)

Opredelitev ciljev in prednostnih nalog 
mora omogočati prilagajanje na prihodnji 
razvoj in nove poudarke. Pravila in merila 
se izdelajo skupaj z zainteresiranimi 
stranmi ter morajo biti za vse udeležence 
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pregledna, jasna in razumljiva.

Obrazložitev

Le prožno oblikovanje programa zagotavlja najboljši izkoristek proračunskih sredstev v 
relativno dolgem sedemletnem obdobju. Še naprej mora obstajati možnost spremembe 
namembnosti finančnih instrumentov za druge namene uporabe z vidika novega razvoja. Pri 
tem morajo biti merila oblikovana realno in biti pregledna za vse zainteresirane strani ter 
udeležence. To olajša dobro in uspešno vlaganje prošenj ter uporabo zadevnih instrumentov. 

Predlog spremembe 33
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 morajo zajemati le 
majhen del ozaveščanja in promoviranja
priložnosti in ugodnosti, ki jih IKT 
prinašajo državljanom in podjetjem, večji 
del pa mora neposredno koristiti 
inovativni sposobnosti in konkurenčnosti 
MSP.

Obrazložitev

Ozaveščanje in promoviranje priložnosti in ugodnosti sta v primerjavi z inovativnostjo 
podrejena. 

Predlog spremembe 34
Člen 30, odstavek 2 a (novo)

Ta del programa mora zlasti okrepiti 
konkurenčnost in inovativno sposobnost 
MSP. Ugodnosti največjega dela sredstev 
za del programa IKT so neposredno 
deležna prav MSP.

Obrazložitev

MSP so prava gonilna sila konkurenčnosti in inovativnosti. Zato je treba izvajanje programa 
zaupati prav njim.

Predlog spremembe 35
Člen 31, odstavek 2, pododstavek 2

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

v proračun projektov iz odstavka 1(a) do 
največ 50 % njihovih celotnih stroškov.

Obrazložitev

Enako obravnavanje vseh nepovratnih sredstev v višini 50 % podpira lastne interese pri 
ustreznem izvajanju programa. Stoodstotna nepovratna sredstva spodbujajo zlorabo javnih 
sredstev.

Predlog spremembe 36
Člen 31, odstavek 3, pododstavek 2

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

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

Obrazložitev

Enako obravnavanje vseh nepovratnih sredstev v višini 50 % podpira lastne interese pri 
ustreznem izvajanju programa. 

Predlog spremembe 37
Člen 33, uvodni stavek

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, če se lahko ugotovijo 
neposredne ugodnosti za konkurenčnost 
in inovativno sposobnost MSP:

Obrazložitev

PKI mora prispevati zlasti h konkurenčnosti in inovativni sposobnosti MSP. 

Predlog spremembe 38
Člen 34, odstavek 1, uvodni stavek

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

1. Za podporo izvajanja programa ali za 
priprave na prihodnje dejavnosti se opravi 
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naslednje: naslednje, če se lahko ugotovijo 
neposredne ugodnosti za konkurenčnost 
in inovativno sposobnost MSP:

Obrazložitev

PKI mora prispevati zlasti h konkurenčnosti in inovativni sposobnosti MSP. 

Predlog spremembe 39
Člen 36, odstavek 1 a (novo)

Opredelitev ciljev in prednostnih nalog 
mora omogočati prilagajanje na prihodnji 
razvoj in nove poudarke. Pravila in merila 
se izdelajo skupaj z zainteresiranimi 
stranmi ter morajo biti za vse udeležence 
pregledna, jasna in razumljiva.

Predlog spremembe 40
Poglavje III, naslov

Program inteligentna energija – Evropa Program inteligentna energija in 
tehnologija – Evropa

Obrazložitev

S spremembo naslova je pojasnjen pomen tehnologije za cilje programa.

Predlog spremembe 41
Člen 37, odstavek 2, točka b

(b) pospeševanje novih in obnovljivih 
virov energije in podpora energetski 
raznolikosti;

(b) pospeševanje novih, obnovljivih in 
obstoječih virov energije in podpora 
energetski raznolikosti. Obstoječi viri 
energije se pospešujejo le, če to prispeva k 
naraščajoči kakovosti okolja ali 
učinkovitosti uporabe;

Obrazložitev

Z izključitvijo vseh obstoječih virov energije se opusti možnost, da se tudi tukaj dosežeta 
učinkovitost ali ugodnost za okolje.
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Predlog spremembe 42
Člen 38, točka b

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 43
Člen 39, točka b

b) podporo pripravi pravnih ukrepov in 
njihovi uporabi.

b) podporo pripravi pravnih ukrepov in 
njihovi uporabi, če prispevajo k večji 
konkurenčnosti ali inovativni sposobnosti 
in ne pomenijo nobenih novih ovir za
energetska podjetja.

Obrazložitev

Podpora na zakonodajnem področju mora biti podrejena skupnim ciljem PKI.

Predlog spremembe 44
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 in toplote ter podpiranja 
raznovrstnosti energetskih virov ob 
ohranjanju obstoječih čistih virov 
energije, razen ukrepov iz člena 41;

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 45
Člen 40, točka b

b) združevanje novih in obnovljivih virov 
energije v lokalno okolje in energetske 
sisteme;

b) združevanje novih, obnovljivih in 
obstoječih virov energije v lokalno okolje 
in energetske sisteme;

Obrazložitev

Pri izbiri posameznih sestavnih delov energetske mešanice je treba upoštevati tudi vire 
energije, ki že prispevajo k doseganju kjotskih ciljev.

Predlog spremembe 46
Člen 45, odstavek 1 a (novo)

Pravila, določbe in merila se izdelajo 
skupaj z zainteresiranimi stranmi ter 
morajo biti za vse udeležence pregledna, 
jasna in razumljiva.

Obrazložitev

Jasna in pregledna pravila, določbe in merila olajšajo oddajo kakovostnih in uspešnih 
predlogov prek zainteresiranih strani.

Predlog spremembe 47
Člen 46 a (novo)
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Člen 46 a
Strateško upravljanje okvirnega programa
Komisija in UOPPI iz člena 46 
prevzameta strateško upravljanje 
okvirnega programa. To vključuje zlasti 
usmerjanje in, kjer je primerno, 
prerazporejanje sredstev ter prednostno 
razvrščanje možnosti za podporo, kadar je 
to potrebno.

Obrazložitev

Generalni direktorat za podjetništvo pri Komisiji ima najbolj neposreden odnos z nosilci 
konkurenčnosti in inovativnosti, z MSP. Zato mora ta direktorat tudi imeti vodilno vlogo.

Predlog spremembe 48
Priloga II, odstavek 1, točka Da (novo)

Da. Dodelitev proračunskih sredstev za 
finančne instrumente
Skupna okvirna proračunska sredstva, 
dodeljena finančnim instrumentom 
Skupnosti za MSP so razdeljena na 
naslednji način: najmanj 65 % za pomoč 
za hitro rastoča in inovativna MSP (GIF), 
ki so enako porazdeljeni med GIF 1 in 
GIF 2, ter največ 35 % za jamstveno 
pomoč MSP (SMEG).

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 49
Priloga II, odstavek 2, točka C, odstavek 2

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 

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 
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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.

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

Obrazložitev

Uporaba programa za zagon podjetja s sredstvi ETF, predhodnika GIF1, v skladu z večletnim 
programom se je pokazala kot nezadostna. Razlog je bil pomanjkanje zasebnih vlagateljev, ki 
morajo zbrati predpisanih 50 % kapitala. Zato je treba za razliko od večletnega programa iz 
PKI preskusiti odprtost za javne vlagatelje – kot je predlagano v besedilu Komisije – ob 
vključitvi čim večjega števila zasebnih vlagateljev za dosego boljšega izkoristka GIF1. 

Predlog spremembe 50
Priloga III, točka a, alinea 7 a (novo)

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 51
Priloga III, točka c, alinea 2

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

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

Obrazložitev

MSP potrebujejo tudi dokončno svetovanje pri iskanju ponudnikov storitev RTP.

Predlog spremembe 52
Priloga III, točka c a (novo)

ca. Izmenjava za izboljšanje podpore MSP
– spletno zbiranje, vrednotenje ter prenos 
znanja in idej za finančno in nefinančno 
podporo MSP, ki temeljijo na zbirkah 
podatkov, med drugim z vključitvijo 
sredstev Skupnosti, da se razvijejo 
inovativni instrumenti in modeli za 
podporo MSP.

Obrazložitev

Na podlagi predloga sprememb k členu 20 d.
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EXPLANATORY STATEMENT

Wichtigstes Anliegen des Berichterstatters ist die strukturelle Ausrichtung des Programms auf 
die möglichen Antragsteller und damit direkten Nutznießer. Hier sind zwei Kernelemente zu 
nennen. Erstens muss der potentielle Antragsteller im Vorfeld einer Bewerbung die 
Möglichkeit haben, sich ausreichend über die Fördermöglichkeiten des CIP zu erkundigen 
und dann bei möglichst gleich bleibendem Ansprechpartner in den Antragsprozess 
einzusteigen. Dies ist nur realisierbar, wenn für das CIP eine One-Stop-Shop-Lösung 
gefunden wird. Der Berichterstatter begrüßt ausdrücklich die Absicht der Kommission eine 
Programmagentur für das CIP zu errichten und bittet das Parlament um politische 
Unterstützung für dieses Vorhaben. Eine Programmagentur für das CIP müsste dann 
entsprechend ausgestattet sein, um die vielfältigen Bedürfnisse der Antragsteller auch im 
Vorfeld bereits befriedigen zu können.

Die zweite wichtige Forderung in dieser Hinsicht ist die radikale Vereinfachung des 
Antragsprozesses. Das bereits früher verwendete Zwei-Stufenprogramm ist für weite Teile 
des CIP geeignet und senkt die Einstiegshürde für interessierte KMU deutlich. Die 
Beteiligung weiter Teile innovativer Unternehmen kann damit sichergestellt werden.

Im Bereich des IKT-Programms ist von besonderer Bedeutung, dass der Fokus von den 
Behörden auf die eigentlichen Treiber von Innovation, die KMU verschoben wird. Zwar 
erkennt der Berichterstatter an, dass Verwaltungsstrukturen einen wichtigen Rahmen bilden, 
der entscheidend über die Innovationsfähigkeit von KMU entscheidet, dies darf aber nicht 
dazu führen, dass Förderung hier ausschließlich auf Behörden beschränkt bleibt.

Auch im Bereich Intelligente Energien und Technologien befürwortet der Berichterstatter eine 
Ausdehnung. Die Erweiterung des Programmtitels um "Technologie" macht deutlich, dass 
Europa in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung vor allem auf die 
Entwicklung technologiegestützter Lösungen setzten muss, wenn diese Bestrebungen zu mehr 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit führen sollen.

Besonders wichtig ist hierbei der Einschluss bestehender Energieformen, die den Umwelt-
und Effizienzzielen genügen sollen. Gerade hier lassen sich oft mit geringen Aufwendungen 
erstaunliche Ergebnisse im Sinne nachhaltiger Energieversorgung und Effizienzsteigerung 
gewinnen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das CIP zwar der Nukleus der Innovationspolitik der EU 
ist, der mit 4,2 Mrd. EUR bei einer Laufzeit von 7 Jahren und 25 Staaten extrem gering 
ausgestattet ist; andererseits müssen wir das CIP aber als Katalysator sehen, durch den 
Innovationsprozesse auch in anderen Programmen (Regionalförderung, Agrarmarkt, Verkehr 
etc.) angestoßen werden.


