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PREDLOGI SPREMEMB 176–322

Osnutek poročila (PE 368.072v03-00)
Teresa Riera Madurell
Posebni program „Sodelovanje“, s katerim se bo izvajal sedmi okvirni program (2007 do 
2013) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

Predlog Odločbe (KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 176
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Ta posebni program mora ustrezno 
upoštevati pomembno vlogo univerz pri 
zagotavljanju dejansko odličnega izvajanja 
znanstvenih in tehnoloških raziskav, pri 
oblikovanju Evropskega raziskovalnega 
prostora, kot to potrjuje Komisija v 
Sporočilu o vlogi univerz v Evropi znanja 
(KOM(2003)0058), in pri prispevanju k 
razvoju družbe znanja.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 177
Člen 2, točka (f)

(f) Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami);

(f) Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami in naravnimi nesrečami);

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se naravne nesreče posebno poudarijo v okviru tematike o okolju 
posebnega programa Sodelovanje, ker so naravne katastrofe vedno bolj pogoste ter je zato 
treba najti rešitve in učinkovite odgovore.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Predlog spremembe 178
Člen 2, točka (i)

(i) Varnost in vesolje. (i) Varnost;

Or. de

Obrazložitev

Kljub medsebojni povezanosti vesolja in varnosti je treba ti dve temi obravnavati kot ločeni in 
dobro opredeljeni prednostni nalogi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Predlog spremembe 179
Člen 2, točka (i a) (novo)

(ia) Vesolje.

Or. de

Obrazložitev

Kljub medsebojni povezanosti vesolja in varnosti je treba ti dve temi obravnavati kot ločeni in 
dobro opredeljeni prednostni nalogi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 180
Člen 4, odstavek 1

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli.

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli. Projekti 
raziskav na človeških zarodkih in raziskav 
na izvornih celicah zarodkov se ne bodo 
financirali, ker so v več državah članicah 
prepovedani zaradi vprašanj temeljnih 
človekovih pravic in ustavnih načel.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 181
Člen 4, odstavek 1

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli.

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvajajo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli, ob 
upoštevanju zaščitnih ukrepov na področju 
znanosti, ki so potrebni v zvezi s področjem 
znanja in vrsto zadevnega raziskovanja.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 182
Člen 4, odstavek 2

2. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

2. V primeru etično občutljivih 
raziskovalnih projektov morajo udeleženci, 
preden začnejo projekte, pridobiti odobritev
ali dovoljenje nacionalnih ali lokalnih 
odborov za etiko. Razen tega Komisija 
sistematično preverja projekte ter o tem 
vsako leto poroča Svetu in Evropskemu 
parlamentu. V posebnih okoliščinah se 
lahko etično preverjanje opravi med 
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izvedbo projekta.
– raziskovalna dejavnost v s ciljem 
kloniranja človeka za reproduktivne 
namene,
– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne,
– raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ima isto besedilo kot predlog spremembe k okvirnemu programu. To 
vprašanje je treba rešiti v okvirnem programu, vendar je predlog spremembe zaradi 
skladnosti vložen tudi za posebne programe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, 
Paul Rübig

Predlog spremembe 183
Člen 4, odstavek 2

2. Naslednja področja raziskovanja se ne
financirajo v okviru tega programa: 

2. Naslednja raziskovalna področja se ne 
financirajo iz tega programa:

– raziskovalna dejavnost s ciljem kloniranja 
človeka za reproduktivne namene,

– raziskovalna dejavnost s ciljem kloniranja 
človeških zarodkov,

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne,

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne,

– raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.

– raziskovalna dejavnost z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic in raziskovalna 
dejavnost, ki uporablja celice teh zarodkov,

– raziskovalna dejavnost, ki uničuje 
človeške zarodke ali uporablja izvorne 
celice človeških zarodkov.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ima isto besedilo kot predlog spremembe k okvirnemu programu. To 
vprašanje je treba rešiti v okvirnem programu, vendar je predlog spremembe zaradi 
skladnosti vložen tudi za posebne programe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 184
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Naslednje dejavnosti se ne financirajo v 
okviru tega programa:
– raziskovalni projekti, ki so prepovedani v 
državah članicah zaradi razlogov, ki 
temeljijo na vprašanjih temeljnih 
človekovih pravic in ustavnih načelih,
– raziskovalni projekti, ki ogrožajo temeljne 
vrednote človekovega dostojanstva,
– metode kloniranja človeških zarodkov,
– posegi v človeško zarodno linijo,
– uporaba in ustvarjanje zarodkov in 
izvornih celic zarodkov za namene 
znanstvenih raziskav, ker so ljudje sami po 
sebi cilj in se človeškega telesa, zlasti 
ženskega, ne sme tržiti.
Raziskave o hibridnih bitjih ne bodo 
neposredno ali posredno financirane.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 185
Člen 4, odstavek 3

3. Naslednje raziskovalne dejavnosti se ne 
financirajo v okviru tega programa: 

3. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa: 
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– raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah,

– raziskovalna dejavnost s ciljem 
kloniranja človeških zarodkov,

– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne,

– raziskovalna dejavnost z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic in raziskovalna 
dejavnost, ki uporablja celice teh zarodkov,
– raziskovalni projekti, ki neposredno ali 
posredno povzročijo uničenje človeških 
zarodkov.
Na področju raziskav izvornih celic 
zarodka se bodo uporabile izkušnje 
nacionalnih zdravstvenih inštitutov in 
financiranje raziskav bo omejeno na 
izvorne celične linije zarodka, ki so bile 
ustvarjene pred avgustom 2001.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ima isto besedilo kot predlog spremembe k okvirnemu programu. To 
vprašanje je treba rešiti v okvirnem programu, vendar je ta predlog spremembe zaradi 
skladnosti vložen tudi za posebne programe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter 
Liese, Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 186
Člen 4, odstavek 3

3. Naslednje raziskovalne dejavnosti se ne 
financirajo v okviru tega programa: 

3. V primerih, v katerih je tehnologija z 
etičnega stališča sporna (npr. raziskave z 
izvornimi celicami zarodkov, odvečni 
zarodki iz umetnih oploditev, vprašanja v 
zvezi z uporabo genskih podatkov v primeru 
neobstoječih terapij), EU daje prednost 
raziskovalnim projektom, ki zadostujejo kot 
nadomestne možnosti za etično sporne 
tehnologije, npr. raziskave z odraslimi 
izvornimi celicami in izvornimi celicami iz 
popkovine, zdravljenje težav s plodnostjo 
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brez ustvarjanja odvečnih zarodkov, gensko 
testiranje v zvezi s terapijo.

– raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah,
– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ima isto besedilo kot predlog spremembe k okvirnemu programu. To 
vprašanje je treba rešiti v okvirnem programu, vendar je predlog spremembe zaradi 
skladnosti vložen tudi za posebne programe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 187
Člen 4, odstavek 3, alinea 1 a (novo)

– raziskave na zarodkih in izvornih celicah 
zarodkov, ki so v več državah članicah 
prepovedane na podlagi temeljnih vprašanj, 
povezanih s človekovimi pravicami in 
ustavnimi načeli.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 188
Člen 4, odstavek 3, alinea 2

– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

– raziskovalni projekti, ki ogrožajo načelo 
subsidiarnosti in vrednote človekovega 
dostojanstva ter ogrožajo načelo netrženja 
človeškega telesa, zlasti ženskega telesa.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 189
Člen 6, odstavek 3

3. Delovni program bo določil merila, v 
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
odličnost, učinek in izvajanje, v tem okviru 
pa se v delovnem programu lahko nadalje 
opredeli ali dopolni dodatne zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti.

3. Delovni program bo določil merila, v 
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti, ob tem pa 
bo priznaval združljivost udeležbe 
raziskovalcev in skupin v nacionalnih in 
evropskih programih hkrati. Merila so 
odličnost, učinek in izvajanje, v tem okviru 
pa se v delovnem programu lahko nadalje 
opredeli ali dopolni dodatne zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti.

Or. es

Obrazložitev

Raziskovalnim skupinam mora biti omogočeno, da se hkrati prijavljajo za projekte na 
nacionalni in mednarodni ravni in ne da se jih zato izključi, ker to dejansko izboljšuje 
evropski raziskovalni prostor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 190
Člen 6, odstavek 3

3. Delovni program bo določil merila, v
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
odličnost, učinek in izvajanje, v tem okviru 
pa se v delovnem programu lahko nadalje 
opredeli ali dopolni dodatne zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti.

3. Delovni program bo določil merila, v 
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
znanstvena in tehnološka odličnost, učinek 
na gospodarski in socialni razvoj ter 
kakovost in učinkovitost pri izvajanju, 
vključno z učinkovitostjo uporabe sredstev.
V tem okviru se v delovnem programu lahko 
nadalje opredeli ali dopolni dodatne zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe je vložen zaradi jasnosti. V prvotnem predlogu spremembe (številka 17) 
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je bila navedena znanstvena in „tehnična“, namesto „tehnološka“ odličnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 191
Člen 7, odstavek 2

2. Postopek iz člena 8(2) se uporablja za 
sprejetje: 

2. Postopek iz člena 8(2) se uporablja za 
sprejetje naslednjih ukrepov:

(a) delovnega programa iz člena 6(1); (a) oblikovanje in posodobitev delovnega 
programa iz člena 6(1), vključno z 
instrumenti, ki jih je treba prednostno 
uporabljati, vsemi naknadnimi 
prilagoditvami njihovi uporabi, vsebino 
pozivov za zbiranje predlogov ter merili za 
ocenjevanje in izbor, ki se bodo 
uporabljala;

(b) vsake prilagoditve okvirne razčlenitve 
zneska v skladu s Prilogo II.

(b) odobritev financiranja za:

(i) ukrepe RTR, ki vključujejo mreže 
odličnosti in integrirane projekte;
(ii) ukrepe RTR v zvezi z naslednjimi 
temami:
− Zdravje;
– Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija;
– Nanoznanosti, nanotehnologije,
tehnologije;
(ba) oblikovanje pravilnika za zunanje 
vrednotenje iz člena 7 okvirnega programa;
(bb) vsako prilagoditev okvirne razčlenitve 
zneska v skladu s Prilogo II.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 192
Člen 8, odstavek 5

5. Komisija odbor redno obvešča o 
splošnem napredku izvajanja posebnega 

5. Komisija pri odobritvah različnih 
projektov upošteva odbor in ga potem v
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programa in mu predloži podatke o vseh 
ukrepih RTR, ki se financirajo v okviru tega 
programa.

rednih časovnih razmikih obvešča o 
splošnem napredku izvajanja posebnega 
programa in mu predloži podatke o vseh 
ukrepih RTR, ki se financirajo v okviru tega 
programa.

Or. es

Obrazložitev

Treba je omeniti vlogo upravljalnih odborov pri odobritvah projektov. Države članice se 
morajo zavedati, da si delijo odgovornost za uspešnost programov, kar nujno pomeni, da jih 
je treba vključiti v postopek odobritve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 193
Priloga I, odstavek 3, točka (6)

(6) Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami);

(6) Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami in naravnimi nesrečami);

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se naravne nesreče posebno poudarijo v okviru tematike o okolju 
posebnega programa „Sodelovanje“, ker so naravne katastrofe vedno bolj pogoste ter je zato 
treba najti rešitve in učinkovite odgovore.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Predlog spremembe 194
Priloga I, odstavek 3, točki (9) in (9 a) (novo)

(9) Varnost in vesolje. (9) Varnost;
(9a) Vesolje.

Or. de

Obrazložitev

Kljub medsebojni povezanosti vesolja in varnosti je treba ti dve temi obravnavati kot ločeni in 
dobro opredeljeni prednostni nalogi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 195
Priloga I, odstavek 5

Upoštevati bo treba načelo trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Poleg tega bo 
upoštevanje etičnih, socialnih, pravnih in 
širših kulturnih vidikov raziskav, ki se bodo 
izvajale, in njihovih možnih uporab, kakor 
tudi socialno-ekonomskih učinkov 
znanstvenega in tehnološkega razvoja ter 
predvidevanja, po potrebi predstavljalo del 
dejavnosti v okviru tega posebnega 
programa.

Načelo znanstvene in tehnološke odličnosti 
mora biti vključeno v celoten sedmi okvirni 
program. Poleg tega bo upoštevanje etičnih, 
socialnih, pravnih in širših kulturnih vidikov 
raziskav, ki se bodo izvajale, in njihovih 
možnih uporab, kakor tudi socialno-
ekonomskih učinkov znanstvenega in 
tehnološkega razvoja ter predvidevanja, po 
potrebi predstavljalo del dejavnosti v okviru 
tega posebnega programa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 196
Priloga I, odstavek 5

Upoštevati bo treba načelo trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Poleg tega bo 
upoštevanje etičnih, socialnih, pravnih in 
širših kulturnih vidikov raziskav, ki se bodo 
izvajale, in njihovih možnih uporab, kakor 
tudi socialno-ekonomskih učinkov 
znanstvenega in tehnološkega razvoja ter 
predvidevanja, po potrebi predstavljalo del 
dejavnosti v okviru tega posebnega 
programa.

Upoštevati bo treba načelo trajnostnega 
razvoja, dostopnosti in enakosti spolov. 
Poleg tega bo upoštevanje etičnih, socialnih, 
pravnih in širših kulturnih vidikov raziskav, 
ki se bodo izvajale, in njihovih možnih 
uporab, kakor tudi socialno-ekonomskih 
učinkov znanstvenega in tehnološkega 
razvoja ter predvidevanja, po potrebi 
predstavljalo del dejavnosti v okviru tega 
posebnega programa.

Or. en

Obrazložitev

Dostopnost mora postati horizontalno vprašanje v posebnem programu „Sodelovanje“, 
skupaj s trajnostnim razvojem in enakostjo spolov, da bi podprli raziskave, ki so od začetka 
usmerjene v potrebe vseh kategorij ljudi s težavami v zvezi z dostopnostjo (npr. starejše in 
invalidne osebe, matere z majhnimi otroki, turisti itd.).
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Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Predlog spremembe 197
Priloga I, podnaslov „Multidisciplinarne in večtematske raziskave, vključno s skupnimi 

pozivi“, odstavek 1, uvodni del

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije. Multidisciplinarnost 
bodo spodbujali skupni večtematski pristopi 
k raziskovalnim in tehnološkim področjem, 
pomembnim za več kot eno temo. Taki 
večtematski pristopi se bodo med drugim 
izvajali s pomočjo:

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije, zdravstvena
ekologija, okolju prijazen inženiring in 
kemija, raziskave postopkov udeležbe in 
raziskave o miru.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 198
Priloga I, podnaslov „Multidisciplinarne in večtematske raziskave, vključno s skupnimi 

pozivi“, odstavek 1, uvodni del

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije. Multidisciplinarnost 
bodo spodbujali skupni večtematski pristopi 
k raziskovalnim in tehnološkim področjem, 
pomembnim za več kot eno temo. Taki 
večtematski pristopi se bodo med drugim 
izvajali s pomočjo:

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije. Multidisciplinarnost 
bodo spodbujali skupni večtematski pristopi 
k raziskovalnim in tehnološkim področjem, 
pomembnim za več kot eno temo in, kjer je 
to mogoče, bo ta program omogočil 
prilagodljivost načrtov, ki sledijo 
zastavljenim nalogam in vključujejo več 
tematskih prednostnih nalog. Taki
večtematski pristopi se bodo med drugim 
izvajali s pomočjo:

Or. en

Obrazložitev

Program Sodelovanje mora biti prilagodljivejši, da se projektom, ki vključujejo več tem, 
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omogoči lahek dostop do finančnih sredstev. V primeru razvoja ekološkega avtomobila se 
uporabljajo teme prevoza, energije IKT in nove proizvodne tehnologije. To vrsto 
večdisciplinarnosti je treba dejavno spodbujati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 199
Priloga I, podnaslov „Multidisciplinarne in večtematske raziskave, vključno s skupnimi 

pozivi“, odstavek 1

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije. Multidisciplinarnost 
bodo spodbujali skupni večtematski pristopi 
k raziskovalnim in tehnološkim področjem, 
pomembnim za več kot eno temo. Taki 
večtematski pristopi se bodo med drugim 
izvajali s pomočjo:

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem. Multidisciplinarnost bodo 
spodbujali skupni večtematski pristopi k 
raziskovalnim in tehnološkim področjem, 
pomembnim za več kot eno temo. Taki 
večtematski pristopi se bodo med drugim 
izvajali s pomočjo:

– uporabe skupnih pozivov med temami, 
kjer je raziskovalna tema očitno pomembna 
za dejavnosti v okviru vsake zadevne teme;

– uporabe skupnih pozivov med temami, 
kjer je raziskovalna tema očitno pomembna 
za dejavnosti v okviru katere koli druge
teme;

– posebnega poudarka v okviru dejavnosti 
„nastajajočih potreb“ za meddisciplinarne 
raziskave;

– posebnega poudarka v okviru dejavnosti 
„nastajajočih potreb“ za meddisciplinarne 
raziskave;

– upoštevanja zunanjih nasvetov iz širokega 
spektra disciplin in strokovnih izkušenj pri 
vzpostavitvi delovnega programa;

– upoštevanja nasvetov raziskovalcev s 
priznanim ugledom iz širokega spektra 
disciplin in strokovnih izkušenj pri 
vzpostavitvi delovnega programa;

– raziskav, pomembnih za politiko, s 
pomočjo zagotavljanja skladnosti s 
politikami EU.

– raziskav, pomembnih za politiko, s 
pomočjo zagotavljanja skladnosti s 
politikami EU.

Or. es

Obrazložitev

Interdisciplinarnost morajo spodbujati skupni pozivi, ki ne potrebujejo podpore vseh 
tematskih področij. Zunanje znanje in izkušnje za načrtovanje delovnega programa morajo 
prispevati strokovnjaki s priznanim mednarodnim ugledom na zadevnih področjih.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 200
Priloga I, podnaslov „Prilagajanje razvijajočim se potrebam in priložnostim“, odstavek 1

Stalna pomembnost tem za industrijo bo 
med drugim zagotovljena z opiranjem na 
delo različnih „evropskih tehnoloških 
platform“. Ta posebni program bo tako 
prispeval k izvajanju agend strateškega 
raziskovanja, ki so jih določile in razvile 
evropske tehnološke platforme, v kolikor te 
predstavljajo dejansko evropsko dodano 
vrednost. Širše raziskovalne potrebe, 
opredeljene v razpoložljivih agendah 
strateškega raziskovanja, se že dobro kažejo 
v spodaj opredeljenih devetih temah. 
Podrobnejša vključitev njihove tehnične 
vsebine se bo pokazala naknadno ob 
oblikovanju podrobnega delovnega 
programa za posebne pozive k oddaji 
predlogov.

Stalna pomembnost tem za industrijo in 
stalna udeležba industrije v njih bo med 
drugim zagotovljena z opiranjem na delo 
različnih „evropskih tehnoloških platform“. 
Ta posebni program bo skupaj s prispevki 
industrije tako prispeval k izvajanju agend 
strateškega raziskovanja, ki so jih določile in 
razvile evropske tehnološke platforme, v 
kolikor te predstavljajo dejansko evropsko 
dodano vrednost. Širše raziskovalne potrebe, 
opredeljene v razpoložljivih agendah 
strateškega raziskovanja, se že dobro kažejo 
v spodaj opredeljenih devetih temah. 
Podrobnejša vključitev njihove tehnične 
vsebine se bo pokazala naknadno ob 
oblikovanju podrobnega delovnega 
programa za posebne pozive k oddaji 
predlogov.

Or. es

Obrazložitev

Evropske tehnološke platforme so pomembne, ker so priložnost za združevanje moči.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 201
Priloga I, podnaslov „Prilagajanje razvijajočim se potrebam in priložnostim“, odstavek 1

Stalna pomembnost tem za industrijo bo 
med drugim zagotovljena z opiranjem na 
delo različnih „evropskih tehnoloških 
platform“. Ta posebni program bo tako 
prispeval k izvajanju agend strateškega 
raziskovanja, ki so jih določile in razvile 
evropske tehnološke platforme, v kolikor te 
predstavljajo dejansko evropsko dodano 
vrednost. Širše raziskovalne potrebe, 
opredeljene v razpoložljivih agendah 
strateškega raziskovanja, se že dobro kažejo 
v spodaj opredeljenih devetih temah. 

Stalna pomembnost tem za industrijo bo 
med drugim zagotovljena z opiranjem na 
delo različnih „evropskih tehnoloških 
platform“. Ta posebni program bo tako 
prispeval k izvajanju agend strateškega 
raziskovanja, ki so jih določile in razvile 
evropske tehnološke platforme, v kolikor te 
predstavljajo dejansko evropsko dodano 
vrednost. Širše raziskovalne potrebe, 
opredeljene v razpoložljivih agendah 
strateškega raziskovanja, se že dobro kažejo 
v spodaj opredeljenih devetih temah. 
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Podrobnejša vključitev njihove tehnične 
vsebine se bo pokazala naknadno ob 
oblikovanju podrobnega delovnega 
programa za posebne pozive k oddaji 
predlogov.

Podrobnejša vključitev njihove tehnične 
vsebine se bo pokazala naknadno ob 
oblikovanju podrobnega delovnega 
programa za posebne pozive k oddaji 
predlogov. V zvezi s tem bodo potekala 
posvetovanja z nevladnimi organizacijami 
in drugimi neindustrijskimi 
zainteresiranimi stranmi. Kot dopolnilo 
obstoječim „evropskim tehnološkim 
platformam“ bo Komisija uvedla „evropsko 
socialno inovacijsko platformo“, ki pod 
vodstvom nevladne organizacije povezuje 
organizacije civilne družbe, raziskovalne 
ustanove in regulativne organe na evropski 
ravni, da se določi agenda raziskovanja in 
prispeva k pojavu postopkov udeležbe.

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje organizacij civilne družbe je sredstvo za sprejemanje boljše zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 202
Priloga I, podnaslov „Prilagajanje razvijajočim se potrebam in priložnostim“, odstavek 2

Zagotovljena bo tudi stalna pomembnost 
tem za oblikovanje, izvajanje in vrednotenje 
politik ter predpisov EU. To zadeva 
področja politike, kot so zdravje, varnost, 
varstvo potrošnikov, energetika, okolje, 
razvojna pomoč, ribištvo, pomorske zadeve, 
kmetijstvo, zdravje in dobro počutje živali, 
promet, izobraževanje in usposabljanje, 
informacijska družba in mediji, 
zaposlovanje, socialne zadeve, kohezija ter 
pravosodje in notranje zadeve, skupaj s 
prednormativnimi in konormativnimi 
raziskavami, pomembnimi za izboljšanje 
kakovosti standardov in njihovega 
izvajanja. V tem okviru lahko svojo vlogo 
odigrajo platforme, ki združujejo 
zainteresirane strani z raziskovalno 
skupnostjo, da bi upoštevali agende 

Zagotovljena bo tudi stalna pomembnost 
tem za oblikovanje, izvajanje in vrednotenje 
politik ter predpisov EU. To zadeva 
področja politike, kot so zdravje, varnost, 
varstvo potrošnikov, energetika, okolje, 
razvojna pomoč, ribištvo, pomorske zadeve, 
kmetijstvo, zdravje in dobro počutje živali, 
promet, izobraževanje in usposabljanje, 
informacijska družba in mediji, 
zaposlovanje, socialne zadeve, kohezija ter 
pravosodje in notranje zadeve, skupaj s 
prednormativnimi in konormativnimi 
raziskavami, pomembnimi za izboljšanje 
interoperabilnosti in konkurenčnosti s 
kakovostjo standardov in njihovim
izvajanjem. V tem okviru lahko svojo vlogo 
odigrajo platforme, ki združujejo 
zainteresirane strani z raziskovalno 
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strateškega raziskovanja, pomembne za 
socialno, okoljsko politiko ali druga 
politična področja.

skupnostjo, da bi upoštevali agende 
strateškega raziskovanja, pomembne za 
socialno, okoljsko politiko ali druga 
politična področja.

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje konkurenčnosti morajo biti standardi interoperabilni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 203
Priloga I, podnaslov „Prilagajanje razvijajočim se potrebam in priložnostim“, zaporedna točka 

1, uvodni del

Nastajajoče potrebe: preko posebne podpore 
za predloge za raziskave, katerih namen je 
na danem področju in/ali na stičišču več 
disciplin odkrivati ali nadalje raziskovati 
nove znanstvene in tehnološke možnosti, 
zlasti v povezavi z možnostjo pomembnih 
prodorov. To se bo izvajalo s pomočjo:

Nastajajoče potrebe: preko posebne podpore 
za predloge za raziskave, katerih namen je 
na danem področju in/ali na stičišču več 
disciplin odkrivati ali nadalje raziskovati 
nove znanstvene in tehnološke možnosti, 
zlasti v povezavi z možnostjo pomembnih 
prodorov ali neposrednih uporab. To se bo 
izvajalo s pomočjo:

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se možnosti za inovativne uporabe znanstvenih in tehnoloških 
priložnosti izkoriščajo neposredno, takoj ko se pojavijo na podlagi stalnih raziskav, pri čemer 
ni treba čakati, da se konča raziskovalni projekt.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 204
Priloga I, podnaslov „Prilagajanje razvijajočim se potrebam in priložnostim“, zaporedna točka 

1, alinea 1

– odprtih raziskav po načelu „od spodaj 
navzgor“ (bottom up) v zvezi s temami, ki 
so jih opredelili raziskovalci sami, da bi 

– odprtih raziskav po načelu „od spodaj 
navzgor“ (bottom up) v zvezi s temami, ki 
so jih opredelili raziskovalci sami, da bi 
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razvili nove znanstvene in tehnološke 
možnosti („pustolovske“ dejavnosti) ali da 
bi ocenili nova odkritja ali na novo opažene 
fenomene, ki bi lahko opozorili na tveganja 
ali probleme za družbo (dejavnosti „z 
vpogledom“);

razvili nove znanstvene in tehnološke 
možnosti („pustolovske“ dejavnosti) ali da 
bi zgodaj prepoznali razvoj in trende s 
pomembnimi predvidenimi uporabami 
(dejavnosti „ s predvidevanjem“), ali da bi 
ocenili nova odkritja ali na novo opažene 
fenomene, ki bi lahko opozorili na tveganja 
ali probleme za družbo (dejavnosti „z 
vpogledom“);

Or. en

Obrazložitev

Raziskovalne dejavnosti s predvidevanjem dobivajo zagon, ker se raziskovalci vedno bolj 
čutijo dolžne, da preučijo širše vidike ter možna tveganja in vplive svojega raziskovanja. 
Spodbujati je treba strateško razmišljanje raziskovalcev na ravni „od spodaj navzgor“, ker 
bo EU z zgodnjim predvidevanjem prihodnjega znanstvenega in tehnološkega razvoja ter 
predvidenih uporab imela veliko konkurenčno prednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 205
Priloga I, naslov „Razširjanje, prenos znanja in večje angažiranje“, odstavek 1, alinea 3

– posebnih ukrepov za razširjanje, ki imajo 
proaktiven pristop k razširjanju rezultatov iz 
vrste projektov, vključno s tistimi iz 
prejšnjega okvirnega programa in drugih 
raziskovalnih programov, in ki ciljajo na 
določene sektorje ali vrste zainteresiranih 
strani kot možne uporabnike;

– posebnih ukrepov za razširjanje, ki imajo 
proaktiven pristop k razširjanju rezultatov iz 
vrste projektov, vključno s tistimi iz 
prejšnjega okvirnega programa in drugih 
raziskovalnih programov, in ki ciljajo na 
določene sektorje ali vrste zainteresiranih 
strani, s posebnim poudarkom na možnih 
uporabnikih in učiteljih na 
preduniverzitetni ravni;

Or. es

Obrazložitev

Za spodbujanje poklicne poti raziskovalca je dobro, da se znanstveni rezultati primerjajo s 
tistimi, ki jim pomagajo, ali tistimi, ki jih ovirajo: učitelji na osnovnošolski in srednješolski 
ravni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 206
Priloga I, naslov „Razširjanje, prenos znanja in večje angažiranje“, odstavek 1, alinea 5

– storitev CORDIS, da bi podpirali 
razširjanje znanja in izkoriščanje rezultatov 
raziskav;

– storitev Cordis, da bi podpirali razširjanje 
znanja v uporabnikom prijazni obliki in 
izkoriščanje rezultatov raziskav;

Or. es

Obrazložitev

Dostop uporabnikov do portala Komisije za obveščanje Cordis mora biti preprost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 207
Priloga I, naslov „Razširjanje, prenos znanja in večje angažiranje“, odstavek 1, alinea 6

– pobud za pospeševanje dialoga in razprav 
o znanstvenih vprašanjih in rezultatih 
raziskav s širšo javnostjo, ki presega 
raziskovalno skupnost.

– pobud za pospeševanje dialoga in razprav 
o znanstvenih vprašanjih in rezultatih 
raziskav s širšo javnostjo, ki presega 
raziskovalno skupnost, vključno z uporabo 
raziskav v korist organizacijam civilne 
družbe.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje dostopa organizacijam civilne družbe do znanstvenega strokovnega znanja bo 
prispevalo k temu, da bo javnost lažje sprejela in razumela nove tehnologije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 208
Priloga I, podnaslov „Udeležba MSP“

Optimalna udeležba malih in srednje velikih 
podjetij (MSP) pa bo omogočena na vseh 
tematskih področjih, zlasti s pomočjo 
izboljšanih finančnih in upravnih postopkov 
ter večje prožnosti pri izbiri primerne sheme 
financiranja. Poleg tega so se raziskovalne 

Optimalna udeležba malih in srednje velikih 
podjetij (MSP) bo omogočena na vseh 
tematskih področjih, zlasti s pomočjo 
izboljšanih finančnih in upravnih postopkov,
večje prožnosti pri izbiri primerne sheme 
financiranja in posebnih spodbud za 
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potrebe in potencial MSP upoštevali pri 
oblikovanju vsebine tematskih področij tega 
posebnega programa, področja, ki so posebej 
zanimiva za MSP, pa bodo določena v 
delovnem programu. Posebni ukrepi za 
podporo raziskav v korist MSP ali 
združenjem MSP so vključeni v posebni 
program „Zmogljivosti“ in ukrepi za 
spodbujanje sodelovanja MSP v celotnem 
okvirnem programu se bodo financirali iz 
programa za konkurenčnost in inovacije.

sodelovanje. Poleg tega so se raziskovalne 
potrebe in potencial MSP, vključno z 
nizkotehnološkimi podjetji in 
tradicionalnimi sektorji, upoštevali pri 
oblikovanju vsebine tematskih področij tega 
posebnega programa. Praktična 
prizadevanja za to, vključno z objavo 
pozivov, prirejenih posebnim potrebam 
MSP, in področja, ki so posebej zanimiva za 
MSP, bodo določena v delovnem programu
in celostni strategiji za spodbujanje 
vključevanja MSP. Posebni ukrepi za 
podporo raziskav v korist MSP ali 
združenjem MSP so vključeni v posebni 
program „Zmogljivosti“ za spodbujanje 
sodelovanja MSP v celotnem okvirnem 
programu. Taki ukrepi se bodo dopolnjevali 
in usklajevali z ukrepi iz programa za 
konkurenčnost in inovacije.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe popravlja star predlog spremembe 30 in dodaja tradicionalne 
sektorje.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera 
Madurell, Catherine Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Predlog spremembe 209
Priloga I, podnaslov „Udeležba MSP“, odstavek 1 a (novo)

Posebna pozornost bo namenjena 
zagotovitvi zadostne udeležbe MSP, 
predvsem s prizadevanjem, da se MSP 
dodeli vsaj 15 % proračuna za ta poseben 
program. Za izpolnitev tega cilja bodo 
udeležbo MSP olajšali strateški projekti ali 
skupine, povezane s prednostno temo ali 
projekti tehnoloških platform. Pri 
financiranju projektov, ki vključujejo MSP, 
se bo največ sredstev za financiranje 
poskušalo dobiti od vseh ustanov 
Skupnosti, vključno z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) in Evropskim 
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investicijskim skladom (EIS).

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 368 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 210
Priloga I, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 1

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 
načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu dne 4. 
aprila 1997, in njenih dodatnih protokolov, 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, 
Splošne deklaracije o človeškem genomu in 
človekovih pravicah, ki jo je sprejel Unesco, 
Konvencije ZN o biološkem in toksičnem 
orožju (BTWC), Mednarodne pogodbe o 
rastlinskih genskih virih za kmetijstvo in 
prehrano ter ustreznih resolucij Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO).

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 
načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu dne 
4. aprila 1997, in njenih dodatnih 
protokolov, Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah, Splošne deklaracije o človeškem 
genomu in človekovih pravicah, ki jo je 
sprejel Unesco, Konvencije ZN o biološkem 
in toksičnem orožju (BTWC), Mednarodne
pogodbe o rastlinskih genskih virih za 
kmetijstvo in prehrano ter ustreznih resolucij 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), 
Resolucije Evropskega parlamenta z dne 
10. marca 2005 o trgovini s človeškimi 
jajčnimi celicami1 in Resolucije 
Evropskega parlamenta z 
dne 26. oktobra 2005 o patentih za 
biotehnološke izume2 ter zakone in 
predpise, ki veljajo v državah, v katerih se 
izvajajo zadevni raziskovalni projekti.
______________________________
1 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 251.
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2 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 211
Priloga I, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 2

Prav tako se bodo upoštevala mnenja 
Evropske skupine svetovalcev glede etičnih 
posledic biotehnologije (1991–1997) in 
mnenja Evropske skupine za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah (od 1998).

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Predlog spremembe 212
Priloga I, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 2

Prav tako se bodo upoštevala mnenja 
Evropske skupine svetovalcev glede etičnih 
posledic biotehnologije (1991–1997) in 
mnenja Evropske skupine za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah (od 1998).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, je na enem mestu preveč nejasno, zlasti pa je treba 
vključiti obveznost poročanja Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Predlog spremembe 213
Priloga I, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 3

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov, 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov, 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 
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spoštovati trenutne zakonske in podzakonske 
predpise ter etična merila v državah, kjer 
raziskave potekajo. V vsakem primeru se 
uporabljajo nacionalni predpisi in nobena 
raziskava, ki je prepovedana v kateri koli 
dani državi članici ali drugi državi, se ne bo 
podpirala s financiranjem Skupnosti, ki se 
bo izvajalo v tej državi članici ali državi.

spoštovati trenutne zakonske in podzakonske 
predpise ter etična merila v državah, kjer 
raziskave potekajo.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, je na enem mestu preveč nejasno, zlasti pa je treba 
vključiti obveznost poročanja Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Predlog spremembe 214
Priloga I, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 4

Po potrebi morajo izvajalci raziskovalnih 
projektov pridobiti odobritev ustreznih 
nacionalnih ali lokalnih odborov za etiko še 
pred začetkom izvajanja dejavnosti RTR. 
Komisija bo sistematično izvedla tudi 
pregled izpolnjevanja etičnih meril pri 
predlogih, ki obravnavajo etično občutljiva 
vprašanja, ali kadar etični vidiki niso bili 
ustrezno obravnavani. V posebnih primerih 
se lahko pregled izpolnjevanja etičnih meril 
izvede med izvajanjem projekta.

Tisti, ki izvajajo raziskovalne projekte, 
povezane z etično občutljivimi vprašanji, 
kot so npr. analiza človeške DNK, raziskave 
na ljudeh, ki ne morejo dati prostovoljnega 
soglasja, raziskave, ki vključujejo trpljenje 
vretenčarjev itd., ali pri njih sodelujejo,
morajo pridobiti odobritev ustreznih 
nacionalnih ali lokalnih odborov za etiko še 
pred začetkom izvajanja dejavnosti RTR. 
Komisija bo sistematično izvedla tudi 
pregled izpolnjevanja etičnih meril. V 
posebnih primerih se lahko pregled 
izpolnjevanja etičnih meril izvede med 
izvajanjem projekta.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, je na enem mestu preveč nejasno, zlasti pa je treba 
vključiti obveznost poročanja Evropskemu parlamentu.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Predlog spremembe 215
Priloga I, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 5

V skladu s členom 4(3) te odločbe 
financiranje raziskovalnih dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, ne 
bo odobreno. 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
vsako leto poroča o dejavnostih na tem 
področju ter jima razen tega zagotovi 
informacije, kadar jih zahtevata.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, je na enem mestu preveč nejasno, zlasti pa je treba 
vključiti obveznost poročanja Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 216
Priloga I, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 5 a (novo)

Ponovno bo treba opredeliti in objaviti 
temeljna merila za zaščitne ukrepe na 
področju znanosti.

Or. es

Obrazložitev

Gospodarska zavezanost družbe raziskavam je odvisna od zaupanja v verodostojnost 
rezultatov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 217
Priloga I, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 1

V omejenem številu primerov obseg cilja 
RTR in razpon vključenih virov upravičujeta 
vzpostavitev dolgoročnih javno-zasebnih 
partnerstev v obliki skupnih tehnoloških 
pobud. Te pobude, ki večinoma izhajajo iz 
dela evropskih tehnoloških platform in 
zajemajo en vidik ali majhno število izbranih 

V omejenem številu primerov lahko obseg 
cilja RTR in razpon vključenih virov 
upravičujeta vzpostavitev dolgoročnih 
javno-zasebnih partnerstev v obliki skupnih 
tehnoloških pobud. Te pobude, ki večinoma 
izhajajo iz dela evropskih tehnoloških 
platform in zajemajo en vidik ali majhno 
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vidikov raziskav na njihovem področju, 
bodo združevale naložbe zasebnega sektorja 
in javno financiranje na nacionalni in 
evropski ravni, vključno s financiranjem z 
nepovratnimi sredstvi iz okvirnega 
raziskovalnega programa in financiranjem
posojil s strani Evropske investicijske banke. 
Skupne tehnološke pobude bodo določene 
na podlagi ločenih predlogov (npr. na 
podlagi člena 171 Pogodbe).

število izbranih vidikov raziskav na 
njihovem področju, bodo združevale naložbe 
zasebnega sektorja in javno financiranje na 
nacionalni in evropski ravni, vključno s 
kapitalskimi vložki in financiranjem z 
nepovratnimi sredstvi iz okvirnega 
raziskovalnega programa. Mehanizme 
sedmega okvirnega programa in 
financiranje posojil s strani Evropske 
investicijske banke (EIB) je treba oblikovati 
tako, da se olajša sodelovanje EIB pri 
skupnih podjetjih, odgovornih za izvajanje 
skupnih tehnoloških pobud. Skupne 
tehnološke pobude bodo določene na 
podlagi ločenih predlogov (npr. na podlagi 
člena 171 Pogodbe).

Or. es

Obrazložitev

Uporaba pogojnika opozarja, da je treba besedilo starega predloga spremembe 34 
obravnavati previdno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 218
Priloga I, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 1

V omejenem številu primerov obseg cilja 
RTR in razpon vključenih virov upravičujeta 
vzpostavitev dolgoročnih javno-zasebnih 
partnerstev v obliki skupnih tehnoloških 
pobud. Te pobude, ki večinoma izhajajo iz 
dela evropskih tehnoloških platform in 
zajemajo en vidik ali majhno število izbranih 
vidikov raziskav na njihovem področju, 
bodo združevale naložbe zasebnega sektorja 
in javno financiranje na nacionalni in 
evropski ravni, vključno s financiranjem z 
nepovratnimi sredstvi iz okvirnega 
raziskovalnega programa in financiranjem 
posojil s strani Evropske investicijske banke. 
Skupne tehnološke pobude bodo določene 
na podlagi ločenih predlogov (npr. na 
podlagi člena 171 Pogodbe).

V omejenem številu primerov obseg cilja 
RTR in razpon vključenih virov upravičujeta 
vzpostavitev dolgoročnih javno-zasebnih 
partnerstev v obliki skupnih tehnoloških 
pobud. Te pobude, ki večinoma izhajajo iz 
dela evropskih tehnoloških platform in 
zajemajo en vidik ali majhno število izbranih 
vidikov raziskav na njihovem področju, 
bodo združevale naložbe zasebnega sektorja 
in javno financiranje na nacionalni in 
evropski ravni, vključno s financiranjem z 
nepovratnimi sredstvi iz okvirnega 
raziskovalnega programa in financiranjem 
posojil s strani Evropske investicijske banke. 
Skupne tehnološke pobude bodo določene 
ločeno na podlagi ločenih predlogov (npr. na 
podlagi člena 171 Pogodbe).
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Or. es

Obrazložitev

Izbira platforme mora izhajati iz neodvisne analize potrebe po obstoju posamezne platforme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 219
Priloga I, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 2

Skupne tehnološke pobude so določene na 
podlagi vrste meril, ki vključujejo:

Skupne tehnološke pobude so po 
ocenjevanju določene odprto in pregledno
na podlagi vrste meril, ki vključujejo:

– nezmožnost doseganja cilja z obstoječimi 
instrumenti,

– dodano vrednost delovanja na evropski 
ravni,

– dodano vrednost delovanja na evropski 
ravni, izmerjeno glede na odličnost in 
sinergijo, ki ju bo verjetno ustvarila,

– stopnjo in jasnost opredelitve cilja, ki mu 
je treba slediti,

– stopnjo in jasnost opredelitve cilja, ki mu 
je treba slediti,

– trdnost zaveze industrije glede finančnih 
sredstev in virov,

– trdnost zaveze industrije glede finančnih 
sredstev in virov,

– obseg vpliva na konkurenčnost in rast 
industrije,

– obseg vpliva na konkurenčnost in rast 
industrije, vključno z udeležbo MSP,

– pomembnost prispevanja k širšim 
političnim ciljem,

– pomembnost prispevanja k širšim 
političnim ciljem,

– oblikovanje programa in koledarja za 
usposabljanje udeleženih raziskovalcev,

– zmožnost privabljanja dodatne nacionalne 
podpore in povečanja sedanjega ali
prihodnjega financiranja s strani industrije,

– zmožnost privabljanja dodatne nacionalne 
podpore in povečanja sedanjega ali
prihodnjega financiranja s strani industrije.

– nezmožnost doseganja cilja z obstoječimi 
instrumenti.

Or. es

Obrazložitev

Skupne tehnološke pobude so velika priložnost za sodelovanje med industrijo in javnim 
sektorjem.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 220
Priloga I, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 2, alinea 1 a (novo)

– pomembnost civilne družbe,

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje civilne družbe je sredstvo za sprejemanje boljše zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 221
Priloga I, podnaslov „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 4 a (novo)

Za izboljšanje preglednosti in vključitve 
vseh udeležencev, zlasti MSP, mora 
dejavnosti tehnoloških platform in skupnih 
tehnoloških pobud spremljati jasen ukrep 
razširjanja. To razširjanje mora usklajevati 
ustrezen sekretariat na evropski ravni, vse 
države članice pa ga morajo izvajati s 
tehničnim strokovnim znanjem in 
izkušnjami ter instrumenti razširjanja 
neodvisnih, priznanih, neprofitnih, 
znanstvenih in tehničnih združenj, ki deluje 
na nacionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Tehnoloških platform in skupnih tehnoloških pobud, ki obravnavajo zapletene in inovativne 
koncepte, vsi udeleženci posameznega sektorja ne poznajo dobro, ti pa se še ne morejo zanesti 
na ustrezno strukturo, ki bi jim zagotavljala informacije. Da to stanje ne bi ogrozilo 
učinkovitosti te priložnosti, ki jo ponujajo tehnološke platforme in skupne tehnološke pobude, 
mora ukrepe spremljati namenska struktura zagotavljanja informacij in pomoči, ki temelji na 
obstoječem strokovnem znanju in izkušnjah nacionalnih organizacij.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Predlog spremembe222
Priloga I, podnaslov „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov“, odstavek 1

V okviru ukrepov, sprejetih na tem področju, 
se bosta uporabili dve glavni orodji: shema 
ERA-NET in sodelovanje Skupnosti pri 
nacionalnih raziskovalnih programih, ki se 
izvajajo skupno (člen 169 Pogodbe). Poleg 
tega se bo z ukrepi krepilo dopolnjevanje in 
sinergijo med okvirnim programom in 
dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru 
medvladnih struktur, kot so EUREKA, 
EIROforum in COST. Finančna podpora za 
administrativne in usklajevalne dejavnosti 
COST-a bo zagotovljena tako, da bo COST 
lahko še naprej prispeval k usklajevanju in 
izmenjavi med raziskovalnimi skupinami, ki 
so financirane iz nacionalnih virov. 

V okviru ukrepov, sprejetih na tem področju, 
se bosta uporabili dve glavni orodji: shema 
ERA-NET in sodelovanje Skupnosti pri 
nacionalnih raziskovalnih programih, ki se 
izvajajo skupno (člen 169 Pogodbe). Poleg 
tega se bo z ukrepi krepilo dopolnjevanje in 
sinergijo med okvirnim programom in 
dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru 
medvladnih struktur, kot so EUREKA, 
EIROforum in COST. Ob upoštevanju 
pomena razvoja MSP za konkurenčnost EU 
je treba posebno pozornost nameniti 
spodbujanju dostopa do raziskav za 
visokotehnološka MSP, kot so opredeljena 
na podlagi člena 169 Pogodbe v programu 
„EUROSTARS“ Komisije in skupine 
EUREKA. Finančna podpora za 
administrativne in usklajevalne dejavnosti 
COST-a bo zagotovljena tako, da bo COST 
lahko še naprej prispeval k usklajevanju in 
izmenjavi med raziskovalnimi skupinami, ki 
so financirane iz nacionalnih virov. 

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 401 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 223
Priloga I, podnaslov „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov“, odstavek 4, 

alinea 1

– zagotavljanja okvira za akterje, ki izvajajo 
javne raziskovalne programe, da bi pospešili 
usklajevanje njihovih dejavnosti. To bo 
vključevalo podporo novim projektom ERA-
NET ter tudi razširitev in poglabljanje 
obsega obstoječih projektov ERA-NET, npr. 
z razširitvijo njihovega partnerstva ter tudi
z vzajemnim odprtjem njihovih programov;

– zagotavljanja okvira za akterje, ki izvajajo 
javne raziskovalne programe, da bi pospešili 
usklajevanje njihovih dejavnosti. To bo 
vključevalo podporo novim projektom ERA-
NET ter tudi razširitev in poglabljanje 
obsega obstoječih projektov ERA-NET, npr. 
z izboljšanjem njihovega razširjanj in z 
vzajemnim odprtjem njihovih programov;

Or. es

Obrazložitev

Odstranjevanje upravnih ovir lahko z ustreznim usposabljanjem ljudi, ki morajo upravljati 
raziskovalne programe, pomaga izboljšati njihovo učinkovitost v praksi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 224
Priloga I, podnaslov „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov“, odstavek 4, 

alinea 2 a (novo)

– prizadevanje za poenostavitev upravnih 
ovir in usposabljanje nacionalnega, 
regionalnega in lokalnega odgovornega 
upravnega osebja;

Or. es

Obrazložitev

Odstranjevanje upravnih ovir lahko z ustreznim usposabljanjem ljudi, ki morajo upravljati 
raziskovalne programe, pomaga izboljšati njihovo učinkovitost v praksi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 225
Priloga I, podnaslov „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov“, odstavek 5
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Sodelovanje Skupnosti v nacionalnih 
raziskovalnih programih, ki se izvajajo 
skupno, na podlagi člena 169 Pogodbe je 
posebej pomembno za obsežnejše evropsko 
sodelovanje v „spremenljivi geometriji“ med 
državami članicami, ki delijo skupne potrebe 
in/ali interese. Take pobude v skladu s 
členom 169 bodo sprožene na področjih, ki 
jih je treba določiti v tesni povezavi z 
državami članicami, vključno z možnim 
sodelovanjem z medvladnimi programi, na 
podlagi vrste meril, opredeljenih v sklepu o 
sedmem okvirnem programu.

Sodelovanje Skupnosti v nacionalnih 
raziskovalnih programih, ki se izvajajo 
skupno, na podlagi člena 169 Pogodbe je 
posebej pomembno za obsežnejše evropsko 
sodelovanje v „spremenljivi geometriji“ med 
državami članicami, ki delijo skupne potrebe 
in/ali interese. Take pobude v skladu s 
členom 169 bodo sprožene na področjih, ki 
jih je treba določiti v tesni povezavi z 
državami članicami, vključno z možnim 
sodelovanjem z medvladnimi programi, na 
podlagi vrste meril, opredeljenih v sklepu o 
sedmem okvirnem programu, vključno z 
družbeno in okoljsko dodano vrednostjo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 226
Priloga I, podnaslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 1

Ukrepi za mednarodno sodelovanje bodo 
podprli mednarodno znanstveno in 
tehnološko politiko, ki ima dva medsebojno 
odvisna cilja:

Ukrepi za mednarodno sodelovanje bodo 
podprli mednarodno znanstveno in 
tehnološko politiko, ki ima tri medsebojno 
odvisne cilje:

– vzpostaviti podlago za raziskovalne 
dejavnosti in zmogljivosti v državah v 
razvoju, okrepiti in spodbuditi odgovorne 
organe: univerze ter javna in zasebna 
središča za usposabljanje raziskovalcev;

– podpirati in spodbujati evropsko 
konkurenčnost s strateškimi raziskovalnimi 
partnerstvi s tretjimi državami, vključno z 
visoko industrializiranimi in nastajajočimi 
gospodarstvi na področju znanosti in 
tehnologije, z najemanjem najboljših 
znanstvenikov iz tretjih držav, da bi delali v 
Evropi in z njo;

– podpirati in spodbujati evropsko 
konkurenčnost s strateškimi raziskovalnimi 
partnerstvi s tretjimi državami, vključno z 
visoko industrializiranimi in nastajajočimi 
gospodarstvi na področju znanosti in 
tehnologije, z najemanjem najboljših 
znanstvenikov iz tretjih držav, da bi delali v 
Evropi in z njo;

– na podlagi vzajemnega interesa in koristi 
obravnavati posebne probleme, s katerimi se 
srečujejo tretje države ali ki so globalnih 
značilnosti.

– na podlagi vzajemnega interesa in koristi 
obravnavati posebne probleme, s katerimi se 
srečujejo tretje države ali ki so globalnih 
značilnosti.
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Or. es

Obrazložitev

Okrepiti in izboljšati je treba organe, ki so odgovorni za raziskave, zato da se ustvari ugodno 
okolje za raziskovalce in naložbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz in Caroline Lucas v imenu 
skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 227
Priloga I, podnaslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 2

Politika mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja EU bo poudarjala in razvijala 
sodelovanje z namenom ustvarjati, 
izmenjevati in uporabljati znanje v okviru 
nepristranskih raziskovalnih partnerstev ob 
upoštevanju državnega, regionalnega in 
socialno-ekonomskega konteksta ter baze 
znanja partnerskih držav. Strateški pristop je 
okrepiti konkurenčnost EU in globalni 
trajnostni razvoj s pomočjo takšnih 
partnerstev med EU in tretjimi državami na 
dvostranski, regionalni in svetovni ravni na 
podlagi vzajemnega interesa in koristi. V ta 
namen je treba vlogo EU kot globalnega 
partnerja spodbujati z večstranskimi 
mednarodnimi raziskovalnimi programi. 
Ukrepi za mednarodno sodelovanje, ki bodo 
podprti, bodo povezani z vprašanji osrednje 
politike, da bi podprli izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti EU in prispevali k 
souporabi evropskih vrednot, 
konkurenčnosti, socialno-ekonomskemu 
napredku, varovanju okolja in blaginji pod 
okriljem globalnega trajnostnega razvoja.

Politika mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja EU bo poudarjala in razvijala 
sodelovanje z namenom ustvarjati, 
izmenjevati in uporabljati znanje v okviru 
nepristranskih raziskovalnih partnerstev ob 
upoštevanju državnega, regionalnega in 
socialno-ekonomskega konteksta ter baze 
znanja partnerskih držav. Strateški pristop je 
okrepiti konkurenčnost EU in globalni 
trajnostni razvoj s pomočjo takšnih 
partnerstev med EU in tretjimi državami na 
dvostranski, regionalni in svetovni ravni na 
podlagi vzajemnega interesa in koristi. 
Vseeno tretje države, ki kršijo zakonodajo 
EU ali konvencije ZN o človekovih 
pravicah, niso upravičene do sodelovanja v 
evropskem raziskovalnem prostoru in 
financiranja iz okvirnega programa. V ta 
namen je treba vlogo EU kot globalnega 
partnerja spodbujati z večstranskimi 
mednarodnimi raziskovalnimi programi. 
Ukrepi za mednarodno sodelovanje, ki bodo 
podprti, bodo povezani z vprašanji osrednje 
politike, da bi podprli izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti EU in prispevali k 
souporabi evropskih vrednot, 
konkurenčnosti, socialno-ekonomskemu 
napredku, varovanju okolja in blaginji pod 
okriljem globalnega trajnostnega razvoja.

Or. en
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Obrazložitev

Neprimerno bi bilo, da bi se sredstva EU za raziskave uporabljala za tehnično in znanstveno 
podporo državam, ki kršijo človekove pravice. Znanstveniki in raziskovalci v več državah 
članicah so od EU večkrat zahtevali, da uvede takšno obveznost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 228
Priloga I, podnaslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 3, zaporedna točka 2

Posebnih ukrepov sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjenih tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posameznih temah. 
Odkrivanje posebnih potreb in prednostnih 
nalog bo v tesni povezavi z ustreznimi 
dvostranskimi sporazumi o sodelovanju ter z 
večstranskimi in biregionalnimi dialogi, ki 
potekajo med EU in temi državami ali 
skupinami držav. Prednostne naloge bodo 
določene na podlagi posebnih potreb, 
potenciala in stopnje gospodarskega razvoja 
v regiji ali državi. V ta namen se bosta 
razvila mednarodna strategija za sodelovanje 
in izvedbeni načrt s posebnimi usmerjenimi 
ukrepi znotraj ali med temami, npr. zdravje, 
kmetijstvo, sanitarne storitve, voda, varna 
hrana, družbena kohezija, energetika, okolje, 
ribištvo, ribogojstvo in naravni viri, 
trajnostna gospodarska politika ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Ti ukrepi bodo služili kot 
prednostna orodja za izvajanje sodelovanja 
med EU in temi državami. Takšni ukrepi so 
namenjeni zlasti krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti in zmogljivosti za sodelovanje 
držav kandidatk, sosednjih držav ter držav v 
razvoju in nastajajočih držav. Ti ukrepi bodo 
predmet ozko tematsko usmerjenih pozivov 
in posebna pozornost bo namenjena lajšanju 
dostopa zadevnih tretjih držav, predvsem 
držav v razvoju, do ukrepov.

Posebnih ukrepov sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjenih tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posameznih temah. 
Odkrivanje posebnih potreb in prednostnih 
nalog bo v tesni povezavi z ustreznimi 
dvostranskimi sporazumi o sodelovanju ter z 
večstranskimi in biregionalnimi dialogi, ki 
potekajo med EU in temi državami ali 
skupinami držav. Prednostne naloge bodo 
določene na podlagi posebnih potreb, 
potenciala in stopnje gospodarskega razvoja 
v regiji ali državi. V ta namen se bosta 
razvila mednarodna strategija za sodelovanje 
in izvedbeni načrt s posebnimi usmerjenimi 
ukrepi znotraj ali med temami, npr. zdravje, 
zlasti zapostavljene bolezni, kmetijstvo, 
sanitarne storitve, voda, varna hrana, 
družbena kohezija, energetika, okolje, 
ribištvo, ribogojstvo in naravni viri, 
trajnostna gospodarska politika ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Ti ukrepi bodo služili kot 
prednostna orodja za izvajanje sodelovanja 
med EU in temi državami. Takšni ukrepi so 
namenjeni zlasti krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti in zmogljivosti za sodelovanje 
držav kandidatk, sosednjih držav ter držav v 
razvoju in nastajajočih držav. Ti ukrepi bodo 
predmet ozko tematsko usmerjenih pozivov 
in posebna pozornost bo namenjena lajšanju 
dostopa zadevnih tretjih držav, predvsem 
držav v razvoju, do ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 229
Priloga I, podnaslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 3, zaporedna točka 2

Posebnih ukrepov sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjenih tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posameznih temah. 
Odkrivanje posebnih potreb in prednostnih 
nalog bo v tesni povezavi z ustreznimi 
dvostranskimi sporazumi o sodelovanju ter z 
večstranskimi in biregionalnimi dialogi, ki 
potekajo med EU in temi državami ali 
skupinami držav. Prednostne naloge bodo 
določene na podlagi posebnih potreb, 
potenciala in stopnje gospodarskega razvoja 
v regiji ali državi. V ta namen se bosta 
razvila mednarodna strategija za sodelovanje 
in izvedbeni načrt s posebnimi usmerjenimi 
ukrepi znotraj ali med temami, npr. zdravje, 
kmetijstvo, sanitarne storitve, voda, varna 
hrana, družbena kohezija, energetika, okolje, 
ribištvo, ribogojstvo in naravni viri, 
trajnostna gospodarska politika ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Ti ukrepi bodo služili kot 
prednostna orodja za izvajanje sodelovanja 
med EU in temi državami. Takšni ukrepi so 
namenjeni zlasti krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti in zmogljivosti za sodelovanje 
držav kandidatk, sosednjih držav ter držav v 
razvoju in nastajajočih držav. Ti ukrepi bodo 
predmet ozko tematsko usmerjenih pozivov 
in posebna pozornost bo namenjena lajšanju 
dostopa zadevnih tretjih držav, predvsem 
držav v razvoju, do ukrepov.

Posebnih ukrepov sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjenih tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posameznih temah. 
Odkrivanje posebnih potreb in prednostnih 
nalog bo v tesni povezavi z ustreznimi 
dvostranskimi sporazumi o sodelovanju ter z 
večstranskimi in biregionalnimi dialogi, ki 
potekajo med EU in temi državami ali 
skupinami držav. Prednostne naloge bodo 
določene na podlagi vzajemnega interesa in 
vzajemne koristi ter posebnih potreb, 
potenciala in stopnje gospodarskega razvoja 
v regiji ali državi. V ta namen se bosta 
razvila mednarodna strategija za sodelovanje 
in izvedbeni načrt s posebnimi usmerjenimi 
ukrepi znotraj ali med temami, npr. zdravje, 
kmetijstvo, sanitarne storitve, voda, varna 
hrana, družbena kohezija, energetika, okolje, 
ribištvo, ribogojstvo in naravni viri, 
trajnostna gospodarska politika ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Ti ukrepi bodo služili kot 
prednostna orodja za izvajanje sodelovanja 
med EU in temi državami. Razen tega, da so 
ti ukrepi namenjeni vzajemnemu interesu, 
vključujejo tudi: ukrepe, namenjene
krepitvi raziskovalnih zmogljivosti in 
zmogljivosti za sodelovanje držav 
kandidatk, sosednjih držav ter držav v 
razvoju in nastajajočih držav. Ti ukrepi bodo 
predmet ozko tematsko usmerjenih pozivov 
in posebna pozornost bo namenjena lajšanju 
dostopa zadevnih tretjih držav, predvsem 
držav v razvoju, do ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da posebni ukrepi za mednarodno sodelovanje v okviru posebnega 
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programa „Sodelovanje“ zajemajo zlasti raziskovalna področja vzajemnega interesa EU in 
tretjih držav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 230
Priloga I, podnaslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 3, zaporedna točka 2

Posebnih ukrepov sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjenih tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posameznih temah. 
Odkrivanje posebnih potreb in prednostnih 
nalog bo v tesni povezavi z ustreznimi 
dvostranskimi sporazumi o sodelovanju ter z 
večstranskimi in biregionalnimi dialogi, ki 
potekajo med EU in temi državami ali 
skupinami držav. Prednostne naloge bodo 
določene na podlagi posebnih potreb, 
potenciala in stopnje gospodarskega razvoja 
v regiji ali državi. V ta namen se bosta 
razvila mednarodna strategija za sodelovanje 
in izvedbeni načrt s posebnimi usmerjenimi 
ukrepi znotraj ali med temami, npr. zdravje, 
kmetijstvo, sanitarne storitve, voda, varna 
hrana, družbena kohezija, energetika, okolje, 
ribištvo, ribogojstvo in naravni viri, 
trajnostna gospodarska politika ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Ti ukrepi bodo služili kot 
prednostna orodja za izvajanje sodelovanja 
med EU in temi državami. Takšni ukrepi so 
namenjeni zlasti krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti in zmogljivosti za sodelovanje 
držav kandidatk, sosednjih držav ter držav v 
razvoju in nastajajočih držav. Ti ukrepi bodo 
predmet ozko tematsko usmerjenih pozivov 
in posebna pozornost bo namenjena lajšanju 
dostopa zadevnih tretjih držav, predvsem 
držav v razvoju, do ukrepov.

Posebnih ukrepov sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjenih tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posameznih temah. 
Odkrivanje posebnih potreb in prednostnih 
nalog bo v tesni povezavi z ustreznimi 
dvostranskimi sporazumi o sodelovanju ter z 
večstranskimi in biregionalnimi dialogi, ki 
potekajo med EU in temi državami ali 
skupinami držav. Prednostne naloge bodo 
določene na podlagi posebnih potreb, 
potenciala in stopnje gospodarskega razvoja 
v regiji ali državi. V ta namen se bosta 
razvila mednarodna strategija za sodelovanje 
in izvedbeni načrt, ki bo vključeval 
prepoznavanje regionalnih prednostnih 
nalog, s posebnimi usmerjenimi ukrepi 
znotraj ali med temami, npr. zdravje, 
kmetijstvo, sanitarne storitve, voda, varna 
hrana, družbena kohezija, energetika, okolje, 
ribištvo, ribogojstvo in naravni viri, 
trajnostna gospodarska politika ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Ti ukrepi bodo služili kot 
prednostna orodja za izvajanje sodelovanja 
med EU in temi državami. Takšni ukrepi so 
namenjeni zlasti krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti in zmogljivosti za sodelovanje 
držav kandidatk, sosednjih držav ter držav v 
razvoju in nastajajočih držav. Ti ukrepi bodo 
predmet ozko tematsko usmerjenih pozivov 
in posebna pozornost bo namenjena lajšanju 
dostopa zadevnih tretjih držav, predvsem 
držav v razvoju, do ukrepov.

Or. fr
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Obrazložitev

Pomembno je vzpostaviti evropski raziskovalni prostor, ki bo odprt za svet. Določitev 
prednostnih nalog s poudarkom na regionalni ravni bo omogočilo vzpostavitev posebnih 
regionalnih območij za sodelovanje, na katerih se bodo lahko teme prilagajale znanstveni 
zmožnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 231
Priloga I, podnaslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 4 a (novo)

Posebne dejavnosti bodo zajemale 
financiranje ukrepov, ki izhajajo iz 
biregionalnih in dvostranskih dialogov na 
področjih raziskav vzajemnega interesa in 
koristi. Najmanj 5 % finančnih sredstev iz 
sedmega okvirnega programa bo dodeljenih 
ukrepom za mednarodno sodelovanje, od 
tega bodo 3 % zajemali dejavnosti, ki so 
vključene v ta posebni program in jih 
usklajuje poseben program „Človeški viri“. 
Na splošno bodo sredstva namenjena 
raziskovalnim dejavnostim z nizkimi, 
nizkimi do srednje visokimi in srednje 
visokimi prihodki, da se pokaže zavezanost 
sedmega okvirnega programa 
mednarodnemu sodelovanju. Finančna 
sredstva, ki se ne bodo porabila za posebni 
program „Sodelovanje“, bodo dodeljena 
krepitvi dejavnosti iz posebnega programa 
„Zmogljivosti“.
Pri načrtovanju prvih faz sedmega 
okvirnega programa bo treba določiti 
raziskovalne in razvojne dejavnosti v 
mednarodnem sodelovanju in njihovem 
regionalnem okviru.

Or. es

Obrazložitev

Mednarodno sodelovanje je jasno opredeljeno v sporazumih na področju raziskav in razvoja 
ter obveznostih iz Pogodbe (člena 130 f in 130 g). Mednarodno sodelovanje je v posebnem 
programu „Sodelovanje“ predstavljeno kot „horizontalna“ tema, vendar ima lastne cilje. 
Zato mora biti zavezanost EU mednarodnemu sodelovanju s tretjimi državami (zlasti na 
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področju razvoja) v sedmem okvirnem programu vidno in opredmeteno. To se lahko doseže z 
jasnim sporazumom v posebnem programu, ki bo zato zagotovil/dodelil najmanj 5 % 
finančnih sredstev. Tako bi pokazali namen sodelovanja s pridruženimi in sosednjimi 
državami, državami v razvoju itd. na podoben način, kot je bilo opredeljeno v šestem 
okvirnem programu, in z ukrepi tipa INCO (ki ga je priznala mednarodna skupnost).

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 232
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Cilj“

Izboljšanje zdravja evropskih državljanov in 
povečanje konkurenčnosti evropskih 
industrijskih sektorjev in podjetij, 
povezanih z zdravjem, ob obravnavi 
svetovnih zdravstvenih problemov, vključno 
s pojavljajočimi se epidemijami. Poudarek 
bo na translacijskih raziskavah (prenos 
temeljnih odkritij v klinično prakso), na 
razvijanju in potrjevanju novih terapij, 
metod za spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni, diagnostičnega 
orodja in tehnologij ter tudi na trajnostnih in 
učinkovitih sistemih zdravstvenega varstva. 

Izboljšanje zdravja evropskih državljanov in 
prispevanje k storilnosti evropskega
zdravstvenega sektorja, vključno s 
povečanjem njegove konkurenčnosti, ob 
obravnavi svetovnih zdravstvenih 
problemov, vključno s pojavljajočimi se 
epidemijami in zapostavljenimi boleznimi.
Raziskave bodo usmerjene v preprečevanje 
bolezni ter razvoj učinkovitega zdravljenja 
in zdravil ob zagotavljanju pravičnega 
dostopa do rezultatov javno financiranih 
raziskav. Poudarek bo na translacijskih 
raziskavah (prenos temeljnih odkritij v 
klinično prakso), na razvijanju in potrjevanju 
novih terapij, metod za spodbujanje zdravja 
in preprečevanje bolezni, diagnostičnega 
orodja in tehnologij ter tudi na trajnostnih in 
učinkovitih sistemih zdravstvenega varstva.

Or. en

Obrazložitev

Program si mora prizadevati za izboljšanje storilnosti evropskega zdravstvenega sektorja in 
ne le povečanje konkurenčnosti industrijskih sektorjev, povezanih z zdravjem. Posebno 
pozornost je treba nameniti raziskavam v javnem interesu, kot so pojavljajoče epidemije in 
zapostavljene bolezni (bolezni, ki večinoma prizadenejo ljudi v revnih državah ter zato niso 
zajete v raziskavah farmacevtske industrije in njenih razvojnih prizadevanjih). Med 
raziskavami za preprečevanje bolezni ter razvojem učinkovitega zdravljenja in učinkovitih 
zdravil je treba vzpostaviti ravnovesje. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 233
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Pristop“, odstavek 1

Te raziskave bodo prispevale k razumevanju 
tega, kako na učinkovitejši način spodbujati 
dobro zdravje, preprečevati in zdraviti 
glavne bolezni ter nuditi zdravstveno 
varstvo. Pomagale bodo vključiti obsežne 
količine genomskih podatkov za ustvarjanje 
novega znanja in uporab v medicini in 
biotehnologiji. Pospeševale bodo 
translacijske zdravstvene raziskave, ki so 
bistvene za zagotovitev praktičnih koristi 
biomedicinskih raziskav. Evropi bodo 
omogočile, da učinkoviteje prispeva k 
mednarodnim prizadevanjem za boj proti 
boleznim svetovnega pomena, kot je 
prikazano v tekočem programu Partnerstva 
evropskih držav in držav v razvoju na 
področju kliničnih študij (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership – EDCTP) za preprečevanje 
virusa HIV/AIDS-a, malarije in 
tuberkuloze (člen 169). Okrepile bodo 
raziskave, ki jih usmerja zdravstvena 
politika na evropski ravni, in zlasti 
primerjave modelov, sistemov in podatkov, 
shranjenih v nacionalnih podatkovnih 
zbirkah.

Te raziskave bodo prispevale k razumevanju 
tega, kako na učinkovitejši način spodbujati 
dobro zdravje, preprečevati in zdraviti 
glavne bolezni ter nuditi zdravstveno 
varstvo. Zlasti je treba obravnavati in 
raziskati potrebe podpopulacij, vključno z 
invalidi, manjšinami in prikrajšanimi 
skupinami.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 234
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Pristop“, odstavek 2

Te raziskave bodo pomagale izboljšati 
konkurenčnost evropske industrije 
biotehnologije na področju zdravstvenega 
varstva in medicinske tehnologije, kjer MSP 
predstavljajo glavno gospodarsko gonilno 

Te raziskave bodo pomagale izboljšati 
konkurenčnost evropske industrije
biotehnologije na področju zdravstvenega 
varstva in medicinske tehnologije, kjer MSP 
predstavljajo glavno gospodarsko gonilno 
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silo, ter farmacevtske industrije. Predvidena 
je zlasti podpora evropski tehnološki 
platformi za inovativna zdravila, da bi 
premostili raziskovalna ozka grla v procesu 
razvoja zdravil. Posebna pozornost bo 
namenjena premostitvi vrzeli med 
raziskovalnimi dejavnostmi in uporabo z 
zagotavljanjem podpore za dokaz koncepta 
in klinično preverjanje. Poleg tega bodo te 
raziskave prispevale k razvoju normativov 
in standardov za nove napredne terapije 
(npr. regenerativna medicina), potrebne za 
pomoč industriji EU pri soočanju s 
svetovno konkurenco.

silo, ter farmacevtske industrije. Predvidena 
je zlasti podpora evropski tehnološki 
platformi za inovativna zdravila, kadar 
izpolnjuje javne potrebe in prednostne 
naloge, da bi premostili raziskovalna ozka 
grla v procesu razvoja zdravil. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell
Predlog spremembe 235

Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Pristop“, odstavek 3 a (novo)

Načelo enakopravnosti spolov bo 
upoštevano in vključeno v projekte, kadar 
bo ustrezno. Dejavniki tveganja, biološki 
procesi, klinične pojavitve, posledice in 
zdravljenje, povezani z boleznimi, pogosto 
niso enaki pri moških in ženskah. Razen 
tega so nekatere bolezni bolj značilne ali 
bolj razširjene pri ženskah ali moških (tak 
primer je fibromialgija/sindrom kronične 
utrujenosti, ki prizadene veliko več žensk 
kot moških). Vsem dejavnostim, ki bodo 
financirane v zvezi s to temo, je treba 
omogočiti razlikovanje v povezanih 
raziskovalnih protokolih, metodologijah in 
analizah ugotovitev.

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 465 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 236
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Pristop“, odstavek 4
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Dve strateški vprašanji, zdravje otrok in 
zdravje starajočega se prebivalstva, bosta 
obravnavani v okviru treh glavnih sklopov 
dejavnosti, ki so navedene spodaj, s 
prednostnimi nalogami, izpostavljenimi v 
delovnem programu. Vključena bodo tudi 
druga multidisciplinarna področja. To bo 
zagotovilo jasen in skladen pristop k tem 
vprašanjem v celotni temi in se izognilo 
podvajanju.

Tri strateška vprašanja, zdravje otrok, 
zdravje žensk in zdravje starajočega se 
prebivalstva, bodo obravnavana v okviru 
treh glavnih sklopov dejavnosti, ki so 
navedene spodaj, s prednostnimi nalogami, 
izpostavljenimi v delovnem programu.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 237
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 
„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, odstavek 1

Namen te dejavnosti je razvijanje in 
potrjevanje potrebnih orodij in tehnologij, ki 
bodo omogočili pridobivanje novega znanja 
in njegov prenos v praktične uporabe na 
področju zdravja in medicine.

Namen te dejavnosti je razvijanje in 
potrjevanje potrebnih orodij in tehnologij, ki 
bodo omogočili pridobivanje novega znanja 
in njegov prenos v praktične uporabe na 
področju zdravja in medicine. Posamezniki 
so cilj raziskav in ne bodo uporabljeni kot 
sredstva. Poudarjeno je tudi, da bo pri 
raziskavah EU upoštevano previdnostno 
načelo s stalnim ocenjevanjem možnih 
tveganj v zvezi z delno nepredvidljivimi 
posledicami novih tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 238
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 1

– Zahtevne proizvodne raziskave: razvoj 
novih raziskovalnih orodij za moderno 
biologijo, ki bodo znatno pospešila postopek 
priprave podatkov ter izboljšala 
standardizacijo, pridobivanje in analiziranje 

– Zahtevne proizvodne raziskave: razvoj 
novih raziskovalnih orodij za moderno 
biologijo, ki bodo znatno pospešila postopek 
priprave podatkov ter izboljšala 
standardizacijo, pridobivanje in analiziranje 
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podatkov in vzorcev (biobanke). Poudarek 
bo na novih tehnologijah za: zaporedje; 
izražanje genov, genotipizacijo in 
fenotipizacijo; strukturno genomiko; 
bioinformatiko in sistemsko biologijo; druga 
področja, katerih imenovanja se končajo na 
„-omika“.

podatkov in vzorcev (biobanke), javne 
banke za matične celice iz popkovnične 
krvi. Poudarek bo na novih tehnologijah za: 
zaporedje; izražanje genov, genotipizacijo in 
fenotipizacijo; strukturno genomiko; 
bioinformatiko in sistemsko biologijo, 
vključno s superračunalništvom za 
strukturno modeliranje; druga področja, 
katerih imenovanja se končajo na „-omika“.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 239
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 1

– Zahtevne proizvodne raziskave: razvoj 
novih raziskovalnih orodij za moderno 
biologijo, ki bodo znatno pospešila postopek 
priprave podatkov ter izboljšala 
standardizacijo, pridobivanje in analiziranje 
podatkov in vzorcev (biobanke). Poudarek 
bo na novih tehnologijah za: zaporedje; 
izražanje genov, genotipizacijo in 
fenotipizacijo; strukturno genomiko; 
bioinformatiko in sistemsko biologijo; druga 
področja, katerih imenovanja se končajo na 
„-omika“.

– Zahtevne proizvodne raziskave: razvoj 
novih raziskovalnih orodij za moderno 
biologijo, ki bodo znatno pospešila postopek 
priprave podatkov ter izboljšala 
standardizacijo, pridobivanje in analiziranje 
podatkov in vzorcev (biobanke). Poudarek 
bo na novih tehnologijah za: zaporedje; 
izražanje genov, genotipizacijo in 
fenotipizacijo; strukturno genomiko; 
bioinformatiko in sistemsko biologijo, 
vključno s superračunalništvom za 
strukturno modeliranje; druga področja, 
katerih imenovanja se končajo na „-omika“.

Or. en

Obrazložitev

Strukturna biologija je doslej pretežno obravnavala „negibne podobe“ bioloških molekul. 
Vseeno so biološke molekule visoko dinamične in njihova notranja mobilnost zajema velik del 
njihovih bioloških funkcij. Za modeliranje makromolekulske dinamike je potrebna obsežna 
računalniška zmogljivost, ki jo je mogoče doseči le s superračunalniki in močnimi 
vzporednimi računalniškimi arhitekturami.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 240
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 1

– Zahtevne proizvodne raziskave: razvoj 
novih raziskovalnih orodij za moderno 
biologijo, ki bodo znatno pospešila postopek 
priprave podatkov ter izboljšala
standardizacijo, pridobivanje in analiziranje 
podatkov in vzorcev (biobanke). Poudarek 
bo na novih tehnologijah za: zaporedje; 
izražanje genov, genotipizacijo in 
fenotipizacijo; strukturno genomiko; 
bioinformatiko in sistemsko biologijo; druga 
področja, katerih imenovanja se končajo na 
„-omika“.

– Zahtevne proizvodne raziskave: razvoj 
novih raziskovalnih orodij za moderno 
biologijo, ki bodo znatno pospešila postopek 
priprave podatkov ter izboljšala 
standardizacijo, pridobivanje in analiziranje 
podatkov in vzorcev (biobanke). Poudarek 
bo na novih tehnologijah za: zaporedje s 
hitrimi, ekonomičnimi in splošno 
dostopnimi metodami, izražanje genov, 
genotipizacijo in fenotipizacijo; strukturno 
genomiko; bioinformatiko in sistemsko 
biologijo; druga področja, katerih 
imenovanja se končajo na „-omika“.

Or. el

Obrazložitev

Celotni potencial biotehnologije je mogoče doseči le, če razpoložljiva orodja niso pretirano 
draga in so dostopna za razvoj raziskav. Novi pristopi za hitro branje zapisa DNK bodo 
zmanjšali stroške kartiranja milijonov molekul in zagotovili dragocene podatke za boj proti 
boleznim, zlasti na individualni ravni. Zato je treba raziskave takoj začeti izvajati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 241
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 2

– Odkrivanje, diagnoza in spremljanje: 
razvoj vizualizacije, upodabljanja, orodij in 
tehnologij za odkrivanje in analizo na 
področju biomedicinskih raziskav, 
napovedovanja, diagnosticiranja, 
spremljanja in prognosticiranja bolezni ter v 
podporo terapevtskim posegom in za 
njihovo vodenje. Poudarek bo na 
multidisciplinarnem pristopu, ki vključuje 
področja, kot so: molekularna in celična 
biologija, fiziologija, genetika, fizika, 
kemija, nanotehnologije, mikrosistemi, 

– Odkrivanje, diagnoza in spremljanje: 
razvoj vizualizacije, upodabljanja, orodij in 
tehnologij za odkrivanje in analizo na 
področju biomedicinskih raziskav, 
napovedovanja, diagnosticiranja, 
spremljanja in prognosticiranja bolezni ter v 
podporo terapevtskim posegom in za 
njihovo vodenje. Poudarek bo na 
multidisciplinarnem pristopu, ki vključuje 
področja, kot so: molekularna in celična 
biologija, fiziologija, genetika, fizika, 
kemija, nanotehnologije, mikrosistemi, 
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naprave in informacijske tehnologije.
Poudarjene bodo neinvazivne ali minimalno 
invazivne in kvantitativne metode ter vidiki 
zagotavljanja kakovosti.

naprave in informacijske tehnologije. 
Poudarjene bodo neinvazivne ali minimalno 
invazivne in kvantitativne metode ter vidiki 
zagotavljanja kakovosti, s posebnim 
poudarkom na neinvazivnem celičnem 
slikanju in vivo, molekularnem slikanju, 
visokoločljivem slikanju, strukturnem 
slikanju s tehnikami MRI na osnovi 
difuzije in metaboličnem slikanju.

Or. en

Obrazložitev

Biološko slikanje na več ravneh in z več ločljivostmi je izredno pomembno za osnovno 
biologijo in medicinske znanosti, vključno z diagnozo in zdravljenjem. Neinvazivna 
lokalizacija in določanje molekularnih procesov in vivo v zvezi z boleznimi pri ljudeh in 
veterinarskimi vzorci bolezni pri ljudeh sta neprecenljivi orodji za medicinske raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 242
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 3

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi: 
krepitev in zagotavljanje nadaljnjega razvoja 
naprednih terapij in tehnologij s široko 
možno uporabo. Poudarek bo na genski in 
celični terapiji, regenerativni medicini, 
presaditvi, imunoterapiji in cepivih ter 
drugih zdravilih. Prav tako bodo 
obravnavane podobne tehnologije, kot na 
primer napredni sistemi za dostavo 
učinkovin na ciljno mesto, napredni vsadki 
in protetika ter neinvazivni ali minimalno 
invazivni tehnološko podprti posegi.

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi: 
krepitev in zagotavljanje nadaljnjega razvoja 
naprednih terapij in tehnologij s široko 
možno uporabo. Poudarek bo na genski in 
celični terapiji, bioproizvodnji, vključno z 
usmerjanjem (optimizacija novih postopkov 
molekularne proizvodnje), regenerativni 
medicini, presaditvi, imunoterapiji in cepivih 
ter drugih zdravilih. Prav tako bodo 
obravnavane podobne tehnologije, kot na 
primer napredni sistemi za dostavo 
učinkovin na ciljno mesto, napredni vsadki 
in protetika ter neinvazivni ali minimalno 
invazivni tehnološko podprti posegi.

Or. fr

Obrazložitev

To vprašanje je povezano s proizvajanjem in spremljanjem ter je bistveno za MSP, ki so tesno 
povezana z razvojem proizvodnih postopkov. Vključeno mora biti usmerjanje, ker se nova 
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biozdravila vnašajo z vbrizgom in je treba zagotoviti njihov pravilen vnos v telo pacienta. Ta 
vrsta zdravila se pogosto uporablja za redke in glavne bolezni, vključno z rakom in aidsom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 243
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 3

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi: 
krepitev in zagotavljanje nadaljnjega razvoja 
naprednih terapij in tehnologij s široko 
možno uporabo. Poudarek bo na genski in 
celični terapiji, regenerativni medicini, 
presaditvi, imunoterapiji in cepivih ter 
drugih zdravilih. Prav tako bodo 
obravnavane podobne tehnologije, kot na 
primer napredni sistemi za dostavo 
učinkovin na ciljno mesto, napredni vsadki 
in protetika ter neinvazivni ali minimalno 
invazivni tehnološko podprti posegi.

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi: 
krepitev in zagotavljanje nadaljnjega razvoja 
naprednih terapij in tehnologij s široko 
možno uporabo. Poudarek bo na genski in 
celični terapiji, regenerativni medicini, 
presaditvi, imunoterapiji, vključno s terapijo
in cepivi za raka (črtano) ter vključno s 
cepivi za preprečevanje nekaterih vrst raka.
Poudarek bo tudi na odkrivanju 
inovativnih zdravil, kot so tista, ki delujejo 
na GPCR (receptorji, vezani na G-protein) 
celičnih površin, s koristnimi posledicami v 
zvezi z boleznimi in simptomi v obliki 
alergij, bolečin, kongestije obtočil, psihoze 
itd. Prav tako bodo obravnavane podobne 
tehnologije, kot na primer napredni sistemi 
za dostavo učinkovin na ciljno mesto, 
napredni vsadki in protetika ter neinvazivni 
ali minimalno invazivni tehnološko podprti 
posegi.

Or. el

Obrazložitev

Razvoj cepiv za raka, na primer cepivo za raka na materničnem vratu/HPV, je že zelo 
napredoval. Razen tega so bile v zvezi z zdravljenjem raka razvite različne klinične študije za 
nekatere vrste raka, kot je melanom, ki se ne odziva dovolj na „klasično zdravljenje“ 
(kemoterapija, radioterapija). Pridobljeni spodbudni rezultati upravičujejo nadaljnje
raziskave na tem področju.

Veliko zdravil, ki delujejo na GPCR (receptorji, vezani na G-protein), je že v prometu in daje 
odlične rezultate ter jih je po mnenju znanstvenikov mogoče razviti za zdravljenje veliko 
kroničnih bolezni, od virusa HIV do debelosti. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 244
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 3

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi:
krepitev in zagotavljanje nadaljnjega razvoja 
naprednih terapij in tehnologij s široko 
možno uporabo. Poudarek bo na genski in 
celični terapiji, regenerativni medicini, 
presaditvi, imunoterapiji in cepivih ter 
drugih zdravilih. Prav tako bodo 
obravnavane podobne tehnologije, kot na 
primer napredni sistemi za dostavo 
učinkovin na ciljno mesto, napredni vsadki 
in protetika ter neinvazivni ali minimalno 
invazivni tehnološko podprti posegi. 

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi:
krepitev in zagotavljanje nadaljnjega razvoja 
naprednih terapij in tehnologij s široko 
možno uporabo, vključno s spremljanjem in 
zagotavljanjem kakovosti pogojev in metod 
zdravljenja. Poudarek bo na genski in 
celični terapiji, regenerativni medicini, 
presaditvi, imunoterapiji in cepivih ter 
drugih zdravilih. Prav tako bodo 
obravnavane podobne tehnologije, kot na 
primer napredni sistemi za dostavo 
učinkovin na ciljno mesto, napredni vsadki 
in protetika ter neinvazivni ali minimalno 
invazivni tehnološko podprti posegi. 

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 573 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 245
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 4

– Predvidevanje primernosti, varnosti in 
učinkovitosti terapij: razvoj in potrjevanje 
parametrov, orodij, metod in standardov, 
potrebnih za oskrbo pacientov z varnimi in 
učinkovitimi novimi bio zdravili [glede 
konvencionalnih zdravil bodo ta vprašanja 
obravnavana v okviru predlagane skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila]. 
Poudarek bo na pristopih, kot so 
farmakogenomika, metode in modeli in 
silico, in vitro (vključno z alternativami za 
preskuse na živalih) ter in vivo.

– Predvidevanje primernosti, varnosti in 
učinkovitosti terapij: razvoj in potrjevanje 
parametrov, orodij, metod in standardov, 
potrebnih za oskrbo pacientov z varnimi in 
učinkovitimi novimi bio zdravili [glede 
konvencionalnih zdravil bodo ta vprašanja 
obravnavana v okviru predlagane skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila]. 
Poudarek bo na pristopih, kot so 
farmakogenomika, metode in modeli in 
silico, in vitro (vključno z alternativami za 
preskuse na živalih) ter in vivo (vključno s 
kliničnim in predkliničnim molekularnim 
slikanjem ter arhiviranimi tkivi).
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Or. en

Obrazložitev

Biološko slikanje na več ravneh in z več ločljivostmi je izredno pomembno za osnovno 
biologijo in medicinske znanosti, vključno z diagnozo in zdravljenjem. Neinvazivna 
lokalizacija in določanje molekularnih procesov in vivo v zvezi z boleznimi pri ljudeh in 
veterinarskimi vzorci bolezni pri ljudeh sta neprecenljivi orodji za medicinske raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 246
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 4 

Predvidevanje primernosti, varnosti in 
učinkovitosti terapij: razvoj in potrjevanje 
parametrov, orodij, metod in standardov, 
potrebnih za oskrbo pacientov z varnimi in 
učinkovitimi novimi bio zdravili [glede 
konvencionalnih zdravil bodo ta vprašanja 
obravnavana v okviru predlagane skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila]. 
Poudarek bo na pristopih, kot so 
farmakogenomika, metode in modeli in 
silico, in vitro (vključno z alternativami za 
preskuse na živalih) ter in vivo.

Predvidevanje primernosti, varnosti in 
učinkovitosti terapij: razvoj in potrjevanje 
parametrov, orodij, metod in standardov, 
potrebnih za oskrbo pacientov z varnimi in 
učinkovitimi novimi bio zdravili [glede 
konvencionalnih zdravil bodo ta vprašanja 
obravnavana v okviru predlagane skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila]. 
Poudarek bo na pristopih, kot so 
farmakogenomika, metode in modeli in 
silico, in vitro (vključno z alternativami za 
preskuse na živalih) ter in vivo, ob 
upoštevanju specifičnosti žensk in 
starejšega prebivalstva.

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 493 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 247
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 4

– Predvidevanje primernosti, varnosti in 
učinkovitosti terapij: razvoj in potrjevanje 
parametrov, orodij, metod in standardov, 

– Predvidevanje primernosti, varnosti in 
učinkovitosti terapij: razvoj in potrjevanje 
parametrov, orodij, metod in standardov, 
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potrebnih za oskrbo pacientov z varnimi in 
učinkovitimi novimi bio zdravili [glede 
konvencionalnih zdravil1 bodo ta vprašanja 
obravnavana v okviru predlagane skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila]. 
Poudarek bo na pristopih, kot so 
farmakogenomika, metode in modeli in 
silico, in vitro (vključno z alternativami za 
preskuse na živalih) ter in vivo.

potrebnih za oskrbo pacientov z varnimi in 
učinkovitimi novimi bio zdravili [glede 
konvencionalnih zdravil2 bodo ta vprašanja 
obravnavana v okviru predlagane skupne 
tehnološke pobude za inovativna zdravila]. 
Poudarek bo na pristopih, kot so 
farmakogenomika, metode in modeli in 
silico, in vitro (vključno z alternativami za 
preskuse na živalih) ter in vivo ter 
spremljanje odpornosti.

Or. fr

Obrazložitev

Ta proces bistveno prispeva k merjenju učinkov terapij na imunski sistem. Določa 
učinkovitost terapij za avtoimune bolezni in tiste, povezane z imunskim sistemom. Omogoča 
tudi merjenje varnosti zdravil za imunski sistem. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 248
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 1

Zbiranje obsežnejših podatkov: uporaba 
zahtevnih proizvodnih tehnologij pri 
zbiranju podatkov za pojasnjevanje funkcije 
genov in genskih proizvodov ter njihovih 
interakcij v kompleksnih mrežah. Poudarek 
bo na: genomiki; proteomiki; populacijski 
genetiki; primerjalni in funkcionalni 
genomiki.

Zbiranje obsežnejših podatkov: uporaba 
zahtevnih proizvodnih tehnologij pri 
zbiranju podatkov za pojasnjevanje funkcije 
genov in genskih proizvodov ter celičnih 
sistemov, njihovih interakcij v kompleksnih 
mrežah in njihove vloge v pomembnih 
bioloških procesih (tj. sinaptična in celična 
reorganizacija). Poudarek bo na: genomiki; 
proteomiki; populacijski genetiki; 
primerjalni in funkcionalni genomiki.

Or. it

Obrazložitev

Študije in začetni rezultati šestega okvirnega programa so zagotovili veliko informacij o genih 
in molekulah. Te ugotovitve je treba uporabiti za sinaptične kroge in zapletene celične 
sisteme, da se zagotovijo praktične možnosti za nadaljnje delo na podlagi rezultatov šestega 

  
1 Farmacevtski in bio-farmacevtski izdelki.
2 Farmacevtski in bio-farmacevtski izdelki.
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okvirnega programa ter prenos podatkov o genih in molekulah za razvoj zdravljenja 
patologij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 249
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 1

Zbiranje obsežnejših podatkov: uporaba 
zahtevnih proizvodnih tehnologij pri 
zbiranju podatkov za pojasnjevanje funkcije 
genov in genskih proizvodov ter njihovih 
interakcij v kompleksnih mrežah. Poudarek 
bo na: genomiki; proteomiki; populacijski 
genetiki; primerjalni in funkcionalni 
genomiki.

Zbiranje obsežnejših podatkov: uporaba 
zahtevnih proizvodnih tehnologij pri 
zbiranju podatkov za pojasnjevanje funkcije 
genov in genskih proizvodov ter njihovih 
interakcij v kompleksnih mrežah in
raziskavah mutacij, s poudarkom na 
prvotnih ali temeljnih mutacijah. Poudarek 
bo na: genomiki; proteomiki; populacijski 
genetiki; primerjalni in funkcionalni 
genomiki.

Or. el

Obrazložitev

Treba je vključiti raziskave mutacij, ki so podlaga za mnoge poškodbe genov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 250
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 1

Zbiranje obsežnejših podatkov: uporaba 
zahtevnih proizvodnih tehnologij pri 
zbiranju podatkov za pojasnjevanje funkcije 
genov in genskih proizvodov ter njihovih 
interakcij v kompleksnih mrežah. Poudarek 
bo na: genomiki; proteomiki; populacijski 
genetiki; primerjalni in funkcionalni 
genomiki.

Zbiranje obsežnejših podatkov: uporaba 
zahtevnih proizvodnih tehnologij pri 
zbiranju podatkov za pojasnjevanje funkcije 
genov in genskih proizvodov ter njihovih 
interakcij v kompleksnih mrežah. Poudarek 
bo na: genomiki; svetu RNK; proteomiki; 
populacijski genetiki; primerjalni in 
funkcionalni genomiki.

Or. en
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Obrazložitev

MicroRNA (miRNA) je temeljni in naraščajoč razred tkivno specifičnih regulativnih genov, ki 
negativno uravnavajo izražanje genov na post-transkripcijski ravni in povzročajo zmanjšanje 
izražanja proteinov, ko so jih kodirali ciljni geni miRNA. Veliko miRNA je na občutljivih 
mestih in drugih kromosomskih območjih, povezanih z malignostjo. Razen tega so v veliko 
tumorjih nekatere miRNA izbrisane ali mutirane. Glede na ta opažanja lahko zaključimo, da 
imajo miRNA glavno vlogo pri razvoju raka in lahko postanejo obvezen cilj razvoja 
inovativnega zdravljenja v onkologiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 251
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 3

Možgani in z njimi povezane bolezni: boljše 
razumevanje integrirane strukture in 
dinamike možganov, proučevanje 
možganskih bolezni ter iskanje novih terapij. 
Poudarek bo na raziskovanju delovanja 
možganov od molekul do zaznavanja ter na 
obravnavanju nevroloških in psihičnih 
bolezni in motenj, vključno z 
regenerativnimi in obnovitvenimi 
terapevtskimi pristopi.

Možgani in z njimi povezane bolezni: boljše 
razumevanje integrirane strukture in 
dinamike možganov, proučevanje 
možganskih bolezni ter iskanje novih terapij. 
Poudarek bo na raziskovanju delovanja 
možganov od molekul do zaznavanja in 
možganskih motenj od sinaptične 
dejavnosti do nevrodegeneracije, tudi s 
kliničnimi in predkliničnimi pristopi 
funkcijskega ali molekularnega slikanja, 
ter na obravnavanju nevroloških in psihičnih 
bolezni in motenj, vključno z 
regenerativnimi in obnovitvenimi 
terapevtskimi pristopi.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je izboljšati zdravje evropskih državljanov in povečati 
konkurenčnost evropskih industrijskih sektorjev in podjetij, povezanih z zdravjem, ter hkrati 
obravnavati svetovna zdravstvena vprašanja, vključno s pojavljajočimi epidemijami. 
Poudarek bo na translacijskih raziskavah (prenos temeljnih odkritij v klinično prakso), na 
razvijanju in potrjevanju novih terapij, metod za spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni, diagnostičnega orodja in tehnologij ter tudi na trajnostnih in učinkovitih sistemih 
zdravstvenega varstva.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 252
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 3

Možgani in z njimi povezane bolezni: boljše 
razumevanje integrirane strukture in 
dinamike možganov, proučevanje 
možganskih bolezni ter iskanje novih terapij. 
Poudarek bo na raziskovanju delovanja 
možganov od molekul do zaznavanja ter na 
obravnavanju nevroloških in psihičnih 
bolezni in motenj, vključno z 
regenerativnimi in obnovitvenimi 
terapevtskimi pristopi.

Možgani in z njimi povezane bolezni: boljše 
razumevanje integrirane strukture in 
dinamike možganov, proučevanje 
možganskih bolezni ter iskanje novih terapij. 
Raziskave razlik med moškimi in ženskami 
v zvezi z možgansko strukturo in 
dejavnostjo za razvoj zdravljenja motenj, ki 
temelji na spolu, npr. depresije, odvisnosti 
in shizofrenije. Raziskave razvejanih in 
učinkovitih elektronskih sistemov, ki 
temeljijo na možganskem živčnem sistemu 
in omogočajo nadomestno presaditev 
mrežnice, povrnitev vida ter razvoj 
robotskih oči in drugih inteligentnih 
senzornih sistemov. Poudarek bo na 
raziskovanju delovanja možganov od 
molekul do zaznavanja ter na obravnavanju 
nevroloških in psihičnih bolezni in motenj, 
vključno z regenerativnimi in obnovitvenimi 
terapevtskimi pristopi.

Or. el

Obrazložitev

Znanstveniki na področju nevrologije so odkrili anatomske, kemijske in funkcionalne razlike 
možganov moških in žensk v zvezi z nekaterimi njihovimi deli, povezanimi z govorom, 
spominom, čustvi, prostorsko orientacijo, vidom, temperaturo in odzivi na stres. Te razlike bi 
lahko razložile vedenjske razlike med spoloma, nadaljnje raziskave na tem področju pa bi 
lahko prispevale k zdravljenju nevroloških motenj, ki temelji na spolu, npr. shizofrenije, 
depresije, odvisnosti in posttravmatskih motenj. 

Čeprav sodobni računalniki lahko izvedejo milijardo operacij na sekundo, se ne morejo 
primerjati niti z otrokom, ko je na primer treba prepoznati risbo ali izvesti kakršen koli 
vizualni proces. Nevroizobraževalni mikroprocesorji, ki lahko zaznajo nevrološke signale in 
dražljaje, so že pokazali prepričljive rezultate in omogočili razvoj popolne nadomestne 
presaditve mrežnice kot načina zdravljenja nekaterih vrst slepote. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Herbert Reul, Angelika Niebler

Predlog spremembe253
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 



AM\614619SL.doc 49/93 PE 374.083v01-00

SL

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 4
Človekov razvoj in staranje: boljše 
razumevanje procesa vseživljenjskega 
razvoja in zdravega staranja. Poudarek bo na 
proučevanju človeškega sistema in sistema 
modelov, vključno z medsebojnim 
vplivanjem z dejavniki, kot so okolje, 
vedenje in spol.

Človekov razvoj in staranje: boljše 
razumevanje procesa vseživljenjskega 
razvoja in zdravega staranja. Poudarek bo na 
proučevanju človeškega sistema in sistema 
modelov, vključno z medsebojnim 
vplivanjem z dejavniki, kot so okolje, 
vedenje in spol, ter praktičnimi tehničnimi 
rešitvami vsakdanjih težav v starosti.

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 572 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zbigniew Zaleski

Predlog spremembe254
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 4 

Človekov razvoj in staranje: boljše 
razumevanje procesa vseživljenjskega 
razvoja in zdravega staranja. Poudarek bo na 
proučevanju človeškega sistema in sistema 
modelov, vključno z medsebojnim 
vplivanjem z dejavniki, kot so okolje, 
vedenje in spol.  

Človekov razvoj in staranje: boljše 
razumevanje procesa vseživljenjskega 
razvoja in zdravega staranja. Poudarek bo na 
proučevanju človeškega sistema in sistema 
modelov, vključno z medsebojnim 
vplivanjem z dejavniki, kot so okolje, 
vedenje in spol, ter analizo družbenega 
vedenja s stališča nevrologije. 

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 511 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 255
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 4

• Človekov razvoj in staranje: boljše 
razumevanje procesa vseživljenjskega 
razvoja in zdravega staranja. Poudarek bo na 
proučevanju človeškega sistema in sistema 
modelov, vključno z medsebojnim 

• Človekov razvoj in staranje: boljše 
razumevanje procesa vseživljenjskega 
razvoja in zdravega staranja. Poudarek bo na 
proučevanju človeškega sistema in sistema 
modelov, vključno z medsebojnim 
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vplivanjem z dejavniki, kot so okolje, 
vedenje in spol.

vplivanjem z dejavniki, kot so mestno in 
naravno okolje, kultura, vedenje in spol.

Or. es

Obrazložitev

Človekov razvoj je treba analizirati glede na okolje, v katerem ljudje živijo, in ob upoštevanju 
zgodovinske materialne in nematerialne dediščine, ki jih obkroža.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 256
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 4

Človekov razvoj in staranje: boljše 
razumevanje procesa vseživljenjskega 
razvoja in zdravega staranja. Poudarek bo na 
proučevanju človeškega sistema in sistema 
modelov, vključno z medsebojnim 
vplivanjem z dejavniki, kot so okolje, 
vedenje in spol.

Človekov razvoj in staranje: boljše 
razumevanje procesa vseživljenjskega 
razvoja in zdravega staranja. Poudarek bo na 
proučevanju človeškega sistema modelov in 
celičnih sistemov, vključno z medsebojnim 
vplivanjem z dejavniki, kot so okolje, 
vedenje in spol, od sinaptične dejavnosti do 
nevrodegeneracije, tudi s kliničnimi ali 
predkliničnimi pristopi funkcijskega ali 
molekularnega slikanja.

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 514 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Obrazložitev

Celični modeli zagotavljajo močnejše izhodišče za genomiko. Evropska skupnost je zahtevala 
celične sisteme, da se zmanjša uporaba živalskih modelov, kjer je mogoče. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 257
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 5 a (novo)

Glivične okužbe: poudarek, zlasti v zvezi s 
cistično fibrozo, bo na epidemiologiji, 
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kliničnem nadzoru, diagnozi ter tudi bolj 
osnovnih raziskavah patofiziologije 
glivičnih okužb in novih terapevtskih ciljev 
(obstojnost tkiv in invazivni mehanizmi, 
mehanizmi za preprečevanje imunskega 
odziva gostitelja). Poseben poudarek bo na 
terapiji za glivične bolezni, raziskavah 
naravno prisotnih snovi ali strukturno 
podobnih snovi z možnimi protiglivičnimi 
lastnostmi in na študiji mehanizmov 
odpornosti patogenih glivic na sedanja 
protiglivična zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Nalezljive bolezni niso omejene na nekatere patogene povzročitelje. Glivične okužbe morajo 
biti vključene v okvirni program na enaki osnovi kot bakterijske ali virusne okužbe, s 
posebnim poudarkom na cistični fibrozi in patologijah, povezanih z imunodepresijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 258
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 6, uvodni del

HIV/AIDS, malarija in tuberkuloza: HIV/AIDS, vključno z raziskavami 
mikrobiocidov, malarija in tuberkuloza:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 259
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 6

HIV/AIDS, malarija in tuberkuloza:
poudarek bo na razvoju novih terapij, 
diagnostičnih orodij, preventivnih cepiv in 
ovir za kemični prenos, kot so HIV 
mikrobicidi. Raziskovalna prizadevanja se 

HIV/AIDS, malarija in tuberkoloza, skupaj z 
drugimi možnimi hudimi nalezljivimi 
boleznimi, vključno s spolno prenosljivimi 
boleznimi: poudarek bo na razvoju strategij 
za preprečevanje in novih terapij, 



PE 374.083v01-00 52/93 AM\614619SL.doc

SL

bodo s temi tremi boleznimi soočila na 
svetovni ravni, vendar bodo obravnavala 
tudi posebne evropske vidike. Poudarjene 
bodo predklinične in zgodnje klinične 
raziskovalne dejavnosti in, kjer je primerno 
(npr. za cepiva proti HIV/AIDS-u), je 
predvideno sodelovanje s svetovnimi 
pobudami. 

diagnostičnih orodij, preventivnih cepiv in 
ovir za kemični prenos, kot so HIV 
mikrobicidi. Raziskovalna prizadevanja se 
bodo s temi tremi boleznimi soočila na 
svetovni ravni, vendar bodo obravnavala 
tudi posebne evropske vidike. Poudarjene 
bodo predklinične in zgodnje klinične 
raziskovalne dejavnosti in, kjer je primerno 
(npr. za cepiva proti HIV/AIDS-u), je 
predvideno sodelovanje s svetovnimi 
pobudami. 

Or. el

Obrazložitev

Nekatere možne hude nalezljive bolezni se lahko prenašajo s spolnim stikom, na primer 
klamidija, vendar ne povzročajo neplodnosti in izvenmaternične nosečnosti, ampak so na 
svetovni ravni glavni vzrok slepote, ki se ji je mogoče izogniti, in možni dejavnik za srčne 
motnje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 260
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 7 a (novo)

Translacijske raziskave kontracepcijskih 
sredstev za moške

Or. en

Obrazložitev

Znanost in raziskave lahko prispevajo k enakosti spolov. S tem v zvezi je treba prispevati k 
razvoju kontracepcije za moške. Zaenkrat za kontracepcijo večinoma skrbijo ženske in z njimi 
so zato tudi povezana zdravstvena tveganja v zvezi s tem. Ženske se s svojimi spolnimi 
partnerji pogosto ne morejo dogovoriti o uporabi kontracepcijske metode, na primer 
kondomov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 261
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 7 b (novo)

Avtoimune bolezni: poudarek bo na 
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etiologiji bolezni (zlasti revmatični artritis, 
Sjögrenov sindrom, multipla skleroza, 
diabetes, pri katerem je treba uporabljati 
inzulin, in sistemski lupus eritematosus), 
vključno z okoljskimi in genetskimi vzroki, 
ter na njihovi diagnozi, preprečevanju in 
zdravljenju.

Or. en

Obrazložitev

Avtoimune bolezni, za katerimi zboli 5 % prebivalstva (večinoma žensk) postajajo največja 
grožnja javnemu zdravju v Evropi. Čeprav so medicinske raziskave v zadnjem času 
napredovale, še vedno niso pojasnile vzrokov za slabo delovanje nekaterih človekovih 
avtoimunih sistemov. Dosegli smo kritično točko, na kateri je treba raziskave etiologije 
avtoimunih bolezni še bolj spodbuditi, če jih hočemo preprečiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 262
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 8

Rak: poudarek bo na etiologiji bolezni;
določanju in vrednotenju ciljev zdravil in 
bioloških označevalcev, ki pomagajo pri 
preprečevanju, zgodnjem diagnosticiranju in 
zdravljenju; ter ocenjevanju učinkovitosti 
prognostičnih, diagnostičnih in terapevtskih 
posegov.

Rak: poudarek bo na etiologiji bolezni in 
epidemioloških raziskavah, določanju in 
vrednotenju ciljev zdravil in bioloških 
označevalcev, ki pomagajo pri 
preprečevanju, zgodnjem diagnosticiranju in 
zdravljenju; ter ocenjevanju učinkovitosti 
prognostičnih, diagnostičnih in terapevtskih 
posegov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 263
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedni točki 8 in 8 a (novo)

Rak: poudarek bo na etiologiji bolezni; 
določanju in vrednotenju ciljev zdravil in 
bioloških označevalcev, ki pomagajo pri 
preprečevanju, zgodnjem diagnosticiranju in 

Rak: poudarek bo na etiologiji bolezni; 
določanju in vrednotenju ciljev zdravil in 
bioloških označevalcev, tudi z 
neinvazivnimi pristopi in vivo, ki pomagajo 
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zdravljenju; ter ocenjevanju učinkovitosti 
prognostičnih, diagnostičnih in terapevtskih 
posegov.

pri preprečevanju, zgodnjem 
diagnosticiranju in zdravljenju; ter 
ocenjevanju učinkovitosti prognostičnih, 
diagnostičnih in terapevtskih posegov.

Starostne degenerativne bolezni: dejavnosti 
bodo osredotočene na molekularne 
mehanizme, ki so temelj za vse bolj pogoste 
degenerativne bolezni, s posebnim 
poudarkom na strukturi in delovanju 
ustreznih proteinov, celičnem stresu in 
proteotoksičnosti.

Or. en

Obrazložitev

Starostne degenerativne bolezni.

Zaradi daljše življenjske dobe v zahodnih državah povzročajo degenerativne bolezni, kot so 
alzheimerjeva in parkinsonova bolezen ter sistemska amiloidoza, največjo zaskrbljenost. 
Njihovo počasno in postopno napredovanje je velika družbena težava in dramatično vpliva na 
kakovost življenja pacientov in sorodnikov. Posebna skupna lastnost teh patologij so 
nepravilno zviti in/ali mutirani proteini. Zato je glavni cilj biomedicinskih raziskav določiti 
patogeno vlogo nepravilno zvitih proteinov za razumevanje izbruha bolezni in razvoj novih 
terapevtskih strategij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 264
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 9

Bolezni srca in ožilja: poudarek bo na 
diagnozi, preprečevanju, zdravljenju in 
spremljanju bolezni srca in krvnih žil 
(vključno z vaskularnimi vidiki možganske 
kapi) ob uporabi obsežnih 
multidisciplinarnih pristopov.

Bolezni srca in ožilja: poudarek bo na 
diagnozi, preprečevanju, zdravljenju in 
spremljanju bolezni srca in krvnih žil 
(vključno z vaskularnimi vidiki možganske 
kapi) ob uporabi obsežnih 
multidisciplinarnih pristopov. Poseben 
poudarek bo namenjen spremembam srca 
in ožilja, ki nastanejo med staranjem.

Or. en

Obrazložitev

Bolezni srca in ožilja so še vedno eden glavnih vzrokov obolevnosti in smrtnosti v zahodnih 
državah. Kljub razvoju učinkovitih terapij za akutne bolezni, za kronične patologije, kot sta 
arterioskleroza in srčna insuficienca, še vedno ni uspešnega zdravljenja. Zaradi razvoja 
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novih možnosti za diagnosticiranje, novih preskusov, s katerimi je mogoče ugotoviti tveganja 
posameznega prebivalstva, in novega zdravljenja, ki izhaja iz raziskav molekularnih 
mehanizmov teh bolezni, se mora znatno izboljšati ta velika zdravstvena težava, kar bo imelo 
tudi ugodne družbene in gospodarske posledice. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 265
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 10

Diabetes in debelost: pri prvem bo poudarek 
na etiologiji različnih vrst diabetesa in s tem 
povezanega preprečevanja in zdravljenja. Pri 
drugem bo poudarek na multidisciplinarnih 
pristopih, vključno z genetiko, življenjskim 
slogom in epidemiologijo.

Diabetes, debelost in nefropatija: pri 
diabetesu bo poudarek na etiologiji različnih 
vrst diabetesa in s tem povezanega 
preprečevanja in zdravljenja. Pri debelosti
bo poudarek na multidisciplinarnih 
pristopih, vključno z genetiko, življenjskim 
slogom in epidemiologijo. Pri diabetični 
nefropatiji bo poudarek na zgodnjem 
diagnosticiranju in preprečevanju 
napredovanja nefritisa s terapevtskimi 
strategijami, pri katerih se uporabljajo 
inovativna zdravila in molekularni pristopi.

Or. it

Obrazložitev

Debelost, diabetes in nefropatija so tesno medsebojno povezana zdravstvena stanja, katerih 
pojav eksponentno narašča. Diabetična nefropatija je razen tega povezana z boleznimi srca 
in ožilja. Danes je nefropatijo mogoče preprečiti, kar koristi pacientom in lahko zmanjša 
zdravstvene stroške po vsem svetu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 266
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 10

Diabetes in debelost: pri prvem bo poudarek 
na etiologiji različnih vrst diabetesa in s tem 
povezanega preprečevanja in zdravljenja. Pri 
drugem bo poudarek na multidisciplinarnih 
pristopih, vključno z genetiko, življenjskim 

Diabetes in debelost: pri prvem bo poudarek 
na etiologiji različnih vrst diabetesa in s tem 
povezanega preprečevanja in zdravljenja, ki 
vključuje zdravljenje z nadomeščanjem 
celic. Pri drugem bo poudarek na 
multidisciplinarnih pristopih, vključno z 



PE 374.083v01-00 56/93 AM\614619SL.doc

SL

slogom in epidemiologijo. genetiko, biokemijo in fiziologijo (uporablja 
neinvazivne pristope, kot sta molekularno 
in funkcijsko slikanje), življenjskim slogom 
in epidemiologijo. Pri diabetesu in debelosti 
bo poudarek na boleznih mladostnikov in 
dejavnikih iz otroštva.

Or. en

Obrazložitev

Celično slikanje je s tesnim spremljanjem vpliva in delovanja celic glavna prednostna naloga 
na področju presaditve celic (izvornih celic) in v predklinični fazi nekaterih bolezni.

Nadomeščanje celic je zdaj edini pristop, ki pri diabetesu tipa 1 omogoča popolno 
neodvisnost od inzulina. Razvoj intervencijskih študij v otroštvu z namenom 
preprečevanja/zdravljenja diabetesa tipa 1 je glavna prednostna naloga raziskav diabetesa 
tipa 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 267
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 12

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim učinkom 
na kakovost življenja v starosti, kot so 
slabšanje funkcionalnih in senzoričnih 
sposobnosti ter druge kronične bolezni (npr. 
revmatične bolezni). 

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim učinkom 
na kakovost življenja v starosti, kot so 
slabšanje funkcionalnih in senzoričnih 
sposobnosti ter druge kronične bolezni (npr. 
revmatične bolezni, demenca, 
nevrodegenerativne bolezni). 

Or. en

Obrazložitev

Evropa vstopa v obdobje pospešenega staranja prebivalstva.

Ker vedno več ljudi živi dlje, se bo število ljudi, ki obolevajo za starostnimi boleznimi, 
vključno z alzheimerjevo boleznijo, še naprej večalo, po ocenah pa ima zdaj skoraj polovica 
vseh ljudi, starih 85 let ali več, eno od oblik demence. Glede na starajoče prebivalstvo obseg 
alzheimerjeve bolezni kot evropske zdravstvene težave enakomerno narašča. Zato je ta 
bolezen nujna prednostna naloga raziskav. 

Intervencije, ki bi lahko preložile pojav alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence, bi 
imele velik pozitiven vpliv na javno zdravje, ker bi občutno zmanjšale število ljudi, obolelih za 
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to boleznijo. To pa bi zmanjšalo socialne, osebne in finančne stroške, povezane z nego teh 
ljudi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 268
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 12

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim učinkom 
na kakovost življenja v starosti, kot so 
slabšanje funkcionalnih in senzoričnih 
sposobnosti ter druge kronične bolezni (npr. 
revmatične bolezni).

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim učinkom 
na kakovost življenja v starosti, kot so 
slabšanje funkcionalnih in senzoričnih 
sposobnosti ter druge kronične bolezni (npr. 
revmatične bolezni in osteoporoza).

Or. de

Obrazložitev

Osteoporoza je dosegla epidemične razsežnosti, kot kaže dejstvo, da je ena od treh žensk – in 
eden od petih moških – nad 50 let v preteklosti utrpela najmanj en zlom povezan z 
osteoporozo. Zato je treba ustrezno povečati raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 269
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 12

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim učinkom 
na kakovost življenja v starosti, kot so 
slabšanje funkcionalnih in senzoričnih 
sposobnosti ter druge kronične bolezni (npr. 
revmatične bolezni). 

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim učinkom 
na kakovost življenja v starosti, kot so 
slabšanje funkcionalnih in senzoričnih 
sposobnosti ter druge kronične bolezni (npr. 
revmatične bolezni), kot je revmatični 
artritis. 

Or. en

Obrazložitev

V okvirni program je treba vključiti revmatične bolezni, kot je revmatični artritis. Pomen 
raziskav na področju revmatičnih bolezni je bil poudarjen s sprejetjem pisne deklaracije 
št. 389 z dne 13. 10. 2005 (postopek iz člena 116 Poslovnika).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 270
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 12

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim učinkom 
na kakovost življenja v starosti, kot so 
slabšanje funkcionalnih in senzoričnih 
sposobnosti ter druge kronične bolezni (npr. 
revmatične bolezni).

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim učinkom 
na kakovost življenja v starosti, kot so 
slabšanje funkcionalnih in senzoričnih 
sposobnosti ter druge kronične in zlasti 
vnetne bolezni (npr. revmatične bolezni).

Or. fr

Obrazložitev

Nujno je treba vključiti sklicevanje na vnetne bolezni. Veliko glavnih bolezni deluje vnetno, 
na primer arterioskleroza, kronični bronhitis in avtoimunske bolezni.

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 271
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 12 a (novo)

Paliativna medicina: bolečinska terapija in 
simptomatska terapija pri boleznih, ki še 
niso ozdravljive, da se pacientu kar najbolj 
učinkovito lajšajo simptomi.

Or. en

Obrazložitev

Veliko bolezni v naslednjih sedmih do osmih letih še ne bo ozdravljivih. Tudi po izteku 
sedmega okvirnega programa bodo ljudje umirali zaradi bolezni. Namen paliativne medicine 
je lajšanje trpljenja, predvsem bolečin in tudi drugih simptomov, kot so žeja, srbenje in 
slabost, ko ni več mogoče zdraviti vzroka bolezni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 272
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 12 b (novo)

Druge bolezni: bolezni dihal, zapostavljene 
bolezni in študije, ki temeljijo na 
prebivalstvu, za raziskovanje nastajajočih 
dejavnikov tveganja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 273
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 12 c (novo)

Raziskave obnavljanja tkiv: posebna 
pozornost bo namenjena raziskavam 
obnavljanja tkiv, kot je kožno in srčno 
tkivo, katerih cilj je razumevanje 
mehanizmov, na katerih temeljijo procesi 
obnavljanja, ter ugotavljanje inovativnih 
pristopov za gensko in celično terapijo.

Or. en

Obrazložitev

V preteklih letih so se nakopičili eksperimentalni dokazi o obnavljanju izvornih celic in tkiv 
(čeprav omejeno) v tkivih, za katera je prej veljalo, da nimajo te lastnost, kot so možgani in 
srce.

Zelo pomembno bo pospešiti raziskave v tej smeri, da se ohrani prednost, ki jo zdaj ima 
Evropa pred konkurenčnimi državami. Ko bo doseženo molekularno razumevanje obnavljanja 
tkiv pri sesalcih, bodo kmalu vzpostavljeni novi protokoli celične terapije za splošne bolezni, 
ki so še vedno povezane z visoko stopnjo umrljivosti in obolevnosti ter posledično z visokimi 
socialnimi in gospodarskimi stroški. Razen tega bodo raziskave na tem področju spodbudile 
razvoj novih biomaterialov, ki so prav tako bistveno področje biomedicinskih raziskav.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe274
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, zaporedna točka 12 d (novo)

Platforme zdravstvenega varstva: za 
širjenje najboljših praks in izmenjavo 
strokovnjakov.

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 581 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe275
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 12 e 

(novo)

Nadomestne preskusne strategije in 
metode, ki ne vključujejo živali
Več raziskav za razvoj in potrjevanje 
nadomestnih možnosti za preskuse na 
živalih. Razvoj in potrjevanje nadomestnih 
preskusnih strategij in zlasti metod, ki ne 
vključujejo živali, za preskušanje cepiv za 
ljudi in živali, toksikološko in farmacevtsko 
preskušanje varnosti in za druga področja 
raziskav. Posebno pozornost je treba 
nameniti nadomeščanju uporabe primatov 
razen človeka.

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 583 + ENVI 45 v osnutku poročila 
Jerzyja Buzeka o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe276
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 12 f 

(novo) 

Zdravila za pediatrično uporabo
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Za zagotavljanje pobud za podporo 
raziskavam, razvoju in dostopnosti zdravil 
za pediatrično uporabo s poudarkom na 
snoveh, za katere ne velja več patentna 
zaščita ali varstvo podatkov.

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 529 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 277
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 1

– Boljše spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni: zagotovitev dokazov 
za najboljše ukrepe na področju javnega 
zdravja v smislu življenjskega sloga in 
intervencij na različnih ravneh in v 
različnih kontekstih. Poudarek bo na širših 
determinantah zdravja in na njihovem 
vzajemnem delovanju tako na individualni 
ravni kot tudi na ravni Skupnosti (npr. 
prehrana, stres, tobak in druge snovi, 
fizična aktivnost, kulturno ozadje, socialno-
ekonomski in okoljski dejavniki). 
Obravnavano bo zlasti duševno zdravje z 
vidika njegovega vseživljenjskega 
ohranjanja.

– Boljše spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni. Če je mogoče, je 
treba kot del te teme izvajati programe o 
zdravstvenih informacijah, da se izboljša 
razumevanje zdravstvenih groženj in 
morebitnega zdravniškega posredovanja ter 
vedenjskih odnosov z namenom izboljšanja 
javnega zdravja in zdravja posameznikov. 
Težave v odnosu med pacientom in 
zdravnikom, zlasti potreba po tem, da se 
pacientu zagotovijo popolnejše in 
razumljivejše informacije o njegovih 
težavah in o tem, kako naj se z njimi 
spopade, so še vedno ena od glavnih ovir za 
pozitivno in odprto dojemanje zdravstvenih 
težav. Izboljšanje sporazumevanja in 
krepitev zaupanja sta neizogibna podlaga, 
na kateri lahko temeljita spodbujanje 
zdravja in preprečevanje bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Zdravstvene informacije postajajo izjemno učinkovito orodje za zmanjševanje zdravniških 
napak in stroškov bolezni. V dobi interneta so zdravstvene informacije, ki so tehnično zelo 
podrobne, dostopne vsakemu posamezniku, ki ima ustrezno predznanje, da jih pravilno 
uporabi. Opredelitev protokolov orodij komunikacijskih sistemov za izboljšanje razumevanja 
medicinskih izrazov in zdravstvenih težav bo zelo prispevala k splošnemu nadzoru zdravja v 
Evropi.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 278
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 1 a (novo)

– Raziskave o kritičnih vprašanjih ocene 
tveganja, kot so: 1) ocena izpostavljenosti 
proizvedenih nanodelcev; 2) toksikologija 
proizvedenih nanodelcev; 3) zmožnost 
ekstrapolacije strupenosti proizvedenega 
nanodelca z uporabo obstoječih 
toksikoloških baz podatkov za delce in 
vlakna; 4) obnašanje v okolju in biološko 
obnašanje, prevoz, obstojnost in 
preoblikovanje proizvedenih nanodelcev; 5) 
možnost recikliranja in splošna trajnost 
proizvedenih nanomaterialov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Predlog spremembe 279
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 2

– Prenos kliničnih raziskav v klinično prakso
vključno z boljšo uporabo zdravil ter 
ustrezno uporabo vedenjskih in 
organizacijskih intervencij ter terapij in 
tehnologij zdravljenja. Posebna pozornost bo 
namenjena varnosti pacientov: ugotavljanje 
najboljše klinične prakse; razumevanje 
kliničnega odločanja v okviru osnovne in 
specializirane oskrbe; ter pospeševanje 
uporabe z dokazi podprte medicine in 
dajanja pooblastil pacientom. Poudarek bo 
na primerjavi strategij; proučevanju 
rezultatov različnih intervencij, vključno z 
zdravili, ob upoštevanju dokazov 
farmakovigilance, posebnih značilnosti 
pacienta (npr. genska odpornost, starost, spol 

– Prenos kliničnih raziskav v klinično prakso
vključno z boljšo uporabo zdravil (npr. za
preprečitev razvoja odpornosti na 
antibiotike) ter ustrezno uporabo vedenjskih 
in organizacijskih intervencij ter terapij in 
tehnologij zdravljenja. Posebna pozornost bo 
namenjena varnosti pacientov: ugotavljanje 
najboljše klinične prakse; razumevanje 
kliničnega odločanja v okviru osnovne in 
specializirane oskrbe; ter pospeševanje 
uporabe z dokazi podprte medicine in 
dajanja pooblastil pacientom. Poudarek bo 
na primerjavi strategij; proučevanju 
rezultatov različnih intervencij, vključno z 
zdravili, ob upoštevanju dokazov 
farmakovigilance, posebnih značilnosti 
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in privrženost načelom) ter stroškovnih 
ugodnosti.

pacienta (npr. genska odpornost, starost, spol 
in privrženost načelom) ter stroškovnih 
ugodnosti.

Or. de

Obrazložitev

Odpornost na antibiotike je vedno bolj resna težava v industrializiranih zahodnih državah. 
Povzroča veliko smrtnih primerov in zelo visoke stroške zdravstvenih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 280
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 2

– Prenos kliničnih raziskav v klinično prakso
vključno z boljšo uporabo zdravil ter 
ustrezno uporabo vedenjskih in 
organizacijskih intervencij ter terapij in 
tehnologij zdravljenja. Posebna pozornost bo 
namenjena varnosti pacientov: ugotavljanje 
najboljše klinične prakse; razumevanje 
kliničnega odločanja v okviru osnovne in 
specializirane oskrbe; ter pospeševanje
uporabe z dokazi podprte medicine in 
dajanja pooblastil pacientom. Poudarek bo 
na primerjavi strategij; proučevanju 
rezultatov različnih intervencij, vključno z 
zdravili, ob upoštevanju dokazov 
farmakovigilance, posebnih značilnosti 
pacienta (npr. genska odpornost, starost, spol 
in privrženost načelom) ter stroškovnih 
ugodnosti.

– Prenos kliničnih raziskav v klinično prakso
vključno z boljšo uporabo zdravil ter 
ustrezno uporabo vedenjskih in 
organizacijskih intervencij ter terapij in 
tehnologij zdravljenja. Posebna pozornost bo 
namenjena varnosti pacientov: ugotavljanje 
najboljše klinične prakse; razumevanje 
kliničnega odločanja v okviru osnovne in 
specializirane oskrbe; pospeševanje uporabe 
z dokazi podprte medicine in dajanja 
pooblastil pacientom; ter razvoj in 
sistematična uporaba intervencij za 
krepitev osebne in socialne avtonomije 
pacienta. Poudarek bo na primerjavi 
strategij; proučevanju rezultatov različnih 
intervencij, vključno z zdravili, ob 
upoštevanju dokazov farmakovigilance, 
posebnih značilnosti pacienta (npr. genska 
odpornost, starost, spol in privrženost 
načelom) ter stroškovnih ugodnosti.

Or. it

Obrazložitev

Kakovost življenja pacienta je tesno povezana z njegovo stopnjo avtonomije, ki jo je zato 
treba vključiti med cilje v zvezi z optimalizacijo zdravstvenega varstva evropskih državljanov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 281
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 3

– Kakovost, solidarnost in trajnost 
zdravstvenih sistemov; državam zagotoviti 
osnovo za prilagajanje njihovih zdravstvenih 
sistemov glede na izkušnje drugih ob 
upoštevanju pomembnosti nacionalnega 
ozadja in značilnosti prebivalstva (staranje, 
mobilnost, migracije, izobraževanje, 
socialno-ekonomski položaj, spreminjajoč se 
svet dela itd.). Poudarek bo na 
organizacijskih, finančnih in ureditvenih 
vidikih zdravstvenih sistemov, njihovem 
izvajanju in rezultatih v smislu uspešnosti, 
učinkovitosti in enakosti. Posebna pozornost 
bo namenjena vprašanju naložb in človeškim 
virom.

– Kakovost, solidarnost in trajnost 
zdravstvenih sistemov; državam zagotoviti 
osnovo za prilagajanje njihovih zdravstvenih 
sistemov glede na izkušnje drugih ob 
upoštevanju pomembnosti nacionalnega 
ozadja in značilnosti prebivalstva (staranje, 
mobilnost, migracije, izobraževanje, 
socialno-ekonomski položaj, spreminjajoč se 
svet dela itd.). Dostop do zdravstvenega 
varstva za prikrajšano prebivalstvo, 
vključno z invalidnimi osebami. Poudarek 
bo na organizacijskih, finančnih in 
ureditvenih vidikih zdravstvenih sistemov, 
njihovem izvajanju in rezultatih v smislu 
uspešnosti, učinkovitosti in enakosti. 
Posebna pozornost bo namenjena vprašanju 
naložb in človeškim virom.

Or. en

Obrazložitev

Preučiti je treba raziskave o tem, kako je zdravstveno varstvo dostopno prikrajšanim 
skupinam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 282
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 3 a (novo)

– Uporaba in možne koristi 
komplementarne in alternativne medicine: 
prepoznavanje uspešnih posegov 
komplementarne in alternativne medicine 
za izboljšanje zdravja evropskih 
državljanov.

Or. en
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Obrazložitev

Državljani EU vedno bolj uporabljajo pristope komplementarne in alternativne medicine v 
okviru zdravstvenega varstva, čeprav so raziskave teh pristopov slabo financirane. Pristope 
komplementarne in alternativne medicine je treba sistematično raziskati kot možen delni 
odgovor na hitro rastočo težavo odpornosti na mikrobe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 283
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 3 b (novo)

– Translacijske raziskave bolezni, ki jih 
povzročajo okoljski in z delom povezani
obremenilni dejavniki, kot so astma in 
alergije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 284
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Zdravje“, naslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 1

Mednarodno sodelovanje je sestavni del 
teme in je bistvenega pomena na področjih, 
ki obravnavajo svetovne zdravstvene 
probleme, kot so odpornost na 
protimikrobna zdravila, HIV/AIDS, 
malarija, tuberkuloza in pojavljajoče se 
pandemije. To lahko vključuje tudi določitev 
prednostnih nalog v okviru mednarodnih 
pobud, kot je na primer Global HIV Vaccine 
Enterprise (svetovni projekt za cepivo proti 
virusu HIV). Glede na utrjevanje
dolgoročnega trajnostnega partnerstva na 
področju kliničnih raziskav med Evropo in 
državami v razvoju bo nadaljnja podpora 
zagotovljena Partnerstvu evropskih držav in 
držav v razvoju na področju kliničnih študij 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership – EDCTP) kot 

Mednarodno sodelovanje se mora 
osredotočiti na dve prednostni nalogi: 
sodelovanje z razvitimi državami pri 
posebnih temah skupnega interesa, pri 
čemer morajo imeti prednost teme, ki so 
tesno povezane s to prednostno temo; in 
sodelovanje z državami v razvoju v zvezi s
svetovnimi zdravstvenimi težavami, kot so 
odpornost na protimikrobna zdravila, 
HIV/AIDS, malarija, tuberkuloza in 
pojavljajoče se pandemije To lahko 
vključuje tudi določitev prednostnih nalog v 
okviru mednarodnih pobud, kot je na primer 
Global HIV Vaccine Enterprise (svetovni 
projekt za cepivo proti virusu HIV). Glede 
na zunanjo znanstveno in tehnično oceno 
ter mnenje programskega odbora in glede 
na utrjevanje dolgoročnega trajnostnega 
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odziv na njegove dosežke in prihodnje 
potrebe. Program EDCTP bo še naprej 
osredotočen na napredno klinično 
preskušanje za razvoj novih cepiv, 
mikrobicidov in zdravil proti tem trem 
boleznim v podsaharski Afriki.

partnerstva na področju kliničnih raziskav 
med Evropo in državami v razvoju, v skladu 
z oceno dobljenih rezultatov in 
opravljenega dela, bo nadaljnja podpora 
zagotovljena Partnerstvu evropskih držav in 
držav v razvoju na področju kliničnih študij 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership – EDCTP) kot 
odziv na njegove dosežke in prihodnje 
potrebe. Program EDCTP bo še naprej 
osredotočen na napredno klinično 
preskušanje za razvoj novih cepiv, 
mikrobicidov in zdravil proti tem trem 
boleznim v podsaharski Afriki.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe razširja star predlog spremembe 59. Platforma kliničnih študij je zelo 
pomembna, vendar se njena sedanja stopnja učinkovitosti in način delovanja zdita vprašljiva. 
Svoje delo mora nadaljevati, vendar šele, potem ko bodo rešene težave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 285
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov „Cilj“

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
bio gospodarstva preko povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi izkoristili nove in nastajajoče 
raziskovalne možnosti, ki odgovarjajo na 
družbene in gospodarske izzive: naraščajoče 
povpraševanje po varnejši, bolj zdravi in 
kakovostnejši hrani ob upoštevanju dobrega 
počutja živali in podeželskega okolja; 
trajnostna proizvodnja in raba obnovljivih 
bioloških virov; naraščajoča nevarnost 
epizootskih in zoonotskih bolezni ter motenj, 
povezanih s prehrano; grožnje trajnosti in 
varnosti kmetijske in ribiške proizvodnje, ki 
so zlasti posledica podnebnih sprememb.

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
bio gospodarstva preko povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi preučili, kako se lahko cilji 
prihodnjega trajnostnega kmetijstva 
uresničijo na varen, cenovno ugoden in 
okolju prijazen način, ter da bi izkoristili 
nove in nastajajoče raziskovalne možnosti, 
ki odgovarjajo na socialne in gospodarske 
izzive: naraščajoče povpraševanje po
varnejši, bolj zdravi in kakovostnejši hrani 
ob upoštevanju dobrega počutja živali in 
podeželskega okolja; trajnostna proizvodnja 
in raba obnovljivih bioloških virov; 
naraščajoča nevarnost epizootskih in 
zoonotskih bolezni ter motenj, povezanih s 
prehrano; grožnje trajnosti in varnosti 
kmetijske in ribiške proizvodnje, ki so zlasti 
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posledica podnebnih sprememb; ter
naraščajoče povpraševanje po visoko 
kakovostni hrani, ob upoštevanju dobrega 
počutja živali in podeželskega okolja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 286
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov „Pristop“, 

odstavek 1

Ta tema bo okrepila bazo znanja, prinesla 
inovacije in zagotovila podporo politike pri 
izgradnji in razvoju na znanju temelječega 
evropskega bio gospodarstva (European 
Knowledge Based Bio-Economy – KBBE). 
Raziskave bodo usmerjene na trajnostno 
upravljanje z biološkimi viri, njihovo 
proizvodnjo in rabo, zlasti s pomočjo 
znanosti o življenju, biotehnologije in 
zbliževanja z drugimi tehnologijami, da bi 
zagotovili nove, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode iz evropskega 
kmetijstva, ribištva, ribogojstva, 
prehrambne, zdravstvene, gozdarske in 
sorodnih industrij. Raziskave bodo 
pomembno prispevale k izvajanju in 
oblikovanju politik in predpisov EU, 
obravnavale ali podpirale pa bodo predvsem: 
skupno kmetijsko politiko; vprašanja v zvezi 
s kmetijstvom in trgovino; predpise na 
področju varne hrane; politiko Skupnosti na 
področju zdravja živali, nadzor bolezni in 
standarde dobrega počutja; okolje in 
biološko raznovrstnost: gospodarsko 
strategijo EU; in skupno ribiško politiko, 
katere namen je zagotoviti trajnosten razvoj 
ribolova in ribogojstva. Poleg tega bodo 
raziskave poskušale razviti nove in obstoječe 
kazalnike, ki podpirajo analize, razvoj in 
spremljanje teh politik.

Ta tema bo okrepila bazo znanja, prinesla 
inovacije in zagotovila podporo politike pri 
izgradnji in razvoju na znanju temelječega 
evropskega bio gospodarstva (European 
Knowledge Based Bio-Economy – KBBE). 
Raziskave bodo usmerjene na trajnostno 
upravljanje z biološkimi viri, njihovo 
proizvodnjo in rabo, zlasti s pomočjo 
znanosti o življenju, biotehnologije in 
zbliževanja z drugimi tehnologijami, da bi 
zagotovili nove, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode iz evropskega 
kmetijstva, ribištva, ribogojstva, 
prehrambne, zdravstvene, gozdarske in 
sorodnih industrij. Raziskave bi lahko po 
posvetovanju z drugimi zainteresiranimi 
stranmi, kot so organizacije za varstvo 
okolja ali potrošnikov, in ob upoštevanju 
njihovih stališč zagotovile pomemben 
prispevek k izvajanju in oblikovanju politik 
in predpisov EU, obravnavale ali podpirale 
pa bi predvsem: skupno kmetijsko politiko; 
vprašanja v zvezi s kmetijstvom in trgovino; 
predpise na področju varne hrane; politiko 
Skupnosti na področju zdravja živali, nadzor 
bolezni in standarde dobrega počutja; okolje 
in biološko raznovrstnost: gospodarsko 
strategijo EU; in skupno ribiško politiko, 
katere namen je zagotoviti trajnosten razvoj 
ribolova in ribogojstva. Poleg tega bodo 
raziskave poskušale razviti nove in obstoječe 
kazalnike, ki podpirajo analize, razvoj in 
spremljanje teh politik.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Predlog spremembe 287
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov „Pristop“, 

odstavek 2

Agroživilska industrija, pri kateri 90 % 
predstavljajo MSP, bo še zlasti uživala 
ugodnosti mnogih raziskovalnih dejavnosti, 
vključno z usmerjenim razširjanjem in 
dejavnostmi za prenos tehnologije, 
predvsem v zvezi z vključevanjem in 
prevzemanjem naprednih, ekološko 
učinkovitih tehnologij, metodologij in 
postopkov ter razvojem standardov. 
Pričakovati je, da bodo visokotehnološka, na 
novo ustanovljena podjetja na področju bio-, 
nano- ter informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) pomembno prispevala na 
področju žlahtnjenja rastlin, izboljšanih 
pridelkov in varstva rastlin, naprednih 
tehnologij za odkrivanje in spremljanje za 
zagotovitev varne in kakovostne hrane ter 
novih industrijskih bioprocesov.

Agroživilska industrija, pri kateri 90 % 
predstavljajo MSP, bo še zlasti uživala 
ugodnosti mnogih raziskovalnih dejavnosti, 
vključno z usmerjenim razširjanjem in 
dejavnostmi za prenos tehnologije, 
predvsem v zvezi z vključevanjem in 
prevzemanjem naprednih, ekološko 
učinkovitih tehnologij, metodologij in 
postopkov ter razvojem standardov.
Pričakovati je, da bodo visokotehnološka, na 
novo ustanovljena podjetja na področju bio-, 
nano- ter informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) pomembno prispevala na 
področju žlahtnjenja rastlin, izboljšanih 
pridelkov in varstva rastlin, naprednih 
tehnologij za odkrivanje in spremljanje za 
zagotovitev varne in kakovostne hrane ter 
novih industrijskih bioprocesov.
Sredstva iz okvirnega programa ne smejo 
biti namenjena razvoju gensko 
spremenjenih (GS) pridelkov.

Or. en

Obrazložitev

Ker je vpliv gensko spremenjenih pridelkov na zdravje ljudi in okolje še vedno neznan, se 
sredstva Skupnosti ne smejo nameniti razvoju teh pridelkov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 288
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov „Pristop“, 

odstavek 2

Agroživilska industrija, pri kateri 90 % 
predstavljajo MSP, bo še zlasti uživala 
ugodnosti mnogih raziskovalnih dejavnosti, 
vključno z usmerjenim razširjanjem in 
dejavnostmi za prenos tehnologije, 
predvsem v zvezi z vključevanjem in 
prevzemanjem naprednih, ekološko
učinkovitih tehnologij, metodologij in 
postopkov ter razvojem standardov. 
Pričakovati je, da bodo visokotehnološka, na 
novo ustanovljena podjetja na področju bio-, 
nano- ter informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) pomembno prispevala na 
področju žlahtnjenja rastlin, izboljšanih 
pridelkov in varstva rastlin, naprednih 
tehnologij za odkrivanje in spremljanje za 
zagotovitev varne in kakovostne hrane ter 
novih industrijskih bioprocesov. 

Agroživilska industrija, pri kateri 90 % 
predstavljajo MSP, bo še zlasti uživala 
ugodnosti mnogih raziskovalnih dejavnosti, 
vključno z usmerjenim razširjanjem in 
dejavnostmi za prenos tehnologije, 
predvsem v zvezi z vključevanjem in 
prevzemanjem naprednih, ekološko 
učinkovitih tehnologij, metodologij in 
postopkov ter razvojem standardov, kar bo 
vidno predvsem pri mali industriji. 
Pričakovati je, da bodo visokotehnološka, na 
novo ustanovljena podjetja na področju bio-, 
nano- ter informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) pomembno prispevala na 
področju žlahtnjenja rastlin, izboljšanih 
pridelkov in varstva rastlin, naprednih 
tehnologij za odkrivanje in spremljanje za 
zagotovitev varne in kakovostne hrane ter 
novih industrijskih bioprocesov. 

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 596 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Predlog spremembe 289
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov „Pristop“, 

odstavek 3

Številne evropske tehnološke platforme, ki 
zajemajo področje rastlinske genomike in 
biotehnologije, gozdarstva in gozdarske 
industrije, svetovnega zdravja živali, reje 
domačih živali, prehrane, ribogojstva in 
industrijske biotehnologije, bodo prispevale 
z določitvijo skupnih raziskovalnih 
prednostnih nalog v okviru te teme, z 
opredelitvijo mogočih bodočih obsežnih 

Številne evropske tehnološke platforme, ki 
zajemajo področje rastlinske genomike in 
biotehnologije, gozdarstva in gozdarske 
industrije, svetovnega zdravja živali, reje 
domačih živali, pri čemer bo posebna 
pozornost namenjena ptičji gripi in vplivu 
reje perutnine na ptičjo gripo, prehrane, 
ribogojstva in industrijske biotehnologije, 
bodo prispevale z določitvijo skupnih 
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pobud, kot so projekti za predstavitev 
proizvodnje osnovnih kemikalij iz biomase 
(celična stena rastlin, biogoriva, biopolimeri) 
in pomagale zagotoviti široko udeležbo in 
vključevanje vseh zainteresiranih strani. 
Ukrepom za povečanje usklajenosti 
nacionalnih raziskovalnih programov se bo 
sledilo, kadar koli bo to ustrezno, v tesnem 
usklajevanju s projekti ERA-NET, 
tehnološkimi platformami in drugimi 
zadevnimi akterji, kot je Stalni odbor za 
raziskave v kmetijstvu (SCAR) ali 
prihodnja evropska struktura za 
usklajevanje pomorskih raziskav.

raziskovalnih prednostnih nalog v okviru te 
teme, z opredelitvijo mogočih bodočih 
obsežnih pobud, kot so projekti za 
predstavitev proizvodnje osnovnih kemikalij 
iz biomase (celična stena rastlin, biogoriva, 
biopolimeri) in pomagale zagotoviti široko 
udeležbo in vključevanje vseh 
zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja vedno večja zaskrbljenost, da na hitro širjenje ptičje gripe v nekaterih delih sveta ne 
vpliva le narava, ampak tudi trgovinske dejavnosti. Kljub obširnemu testiranju prostoživečih 
ptic na to bolezen, so znanstveniki redko ugotovili visoko patogeno ptičjo gripo pri živih 
pticah, kar kaže, da te ptice niso učinkoviti vektorji virusa. Bolj verjetno je, da se virus širi s 
premiki perutnine, perutninskih proizvodov ali okužene snovi s perutninskih kmetij, kot sta 
krma za živali in živalski gnoj. Temu načinu prenosa so mednarodne agencije namenile veliko 
pozornosti. Zato je treba preučiti vlogo reje perutnine pri širjenju ptičje gripe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 290
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 1

– Omogočanje raziskav ključne dolgoročne 
gonilne sile trajnostne proizvodnje in 
gospodarjenja z biološkimi viri 
(mikroorganizmi, rastline in živali), vključno 
z izkoriščanjem biološke raznovrstnosti in 
novih bioaktivnih molekul v teh bioloških 
sistemih. Raziskave bodo vključevale 
tehnologije, katerih poimenovanja se 
končajo na „-omika“, kot so genomika, 
proteomika, metabolomika, in konvergenčne 
tehnologije, ter njihovo vključevanje znotraj 
pristopov sistemske biologije, kot tudi razvoj 
osnovnega orodja in tehnologij, vključno z 

– Omogočanje raziskav ključne dolgoročne 
gonilne sile trajnostne proizvodnje in 
gospodarjenja z biološkimi viri 
(mikroorganizmi, rastline in živali), vključno 
z izkoriščanjem biološke raznovrstnosti in 
novih bioaktivnih molekul v teh bioloških 
sistemih. Raziskave bodo vključevale 
tehnologije, katerih poimenovanja se 
končajo na „- omika“, kot so genomika, 
proteomika, metabolomika, in konvergenčne 
tehnologije, ter njihovo vključevanje znotraj 
pristopov sistemske biologije, kot tudi razvoj 
osnovnega orodja in tehnologij, vključno z 
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bioinformatiko in ustreznimi podatkovnimi 
zbirkami, ter metodologij za ugotavljanje 
sort znotraj skupin vrst.

bioinformatiko in ustreznimi podatkovnimi 
zbirkami, ter metodologij za ugotavljanje 
sort znotraj skupin vrst.

Omenjeno je izkoriščanje biološke 
raznovrstnosti, njeno varstvo pa ne. Jasno 
mora biti navedeno, da je cilj preučevanja 
biološke raznovrstnosti in njene 
molekularne opredelitve njeno varstvo in 
ne le odkrivanje novih načinov 
izkoriščanja. Varovanje in ohranjanje 
okolja sta ključna elementa trajnostnega 
upravljanja bioloških virov. V tem okviru je 
treba opisati boljše vključevanje v temo 
„Okolje“.

Or. en

Obrazložitev

Izguba raznovrstnosti zelo hitro napreduje in človeške tovarne ne morejo nadomestiti tega, 
kar izgubljamo.

Pomembno je, da se v laboratoriju, opremljenem s sodobnimi biotehnološkimi orodji, razvije 
in izvaja taksonomija DNK, bioinformatika pa bi pospešila popisovanje biološke 
raznovrstnosti in odprla nove možnosti za ekološko raziskovanje ter spodbudila varstvo 
biološke raznovrstnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 291
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 2

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu s 
pomočjo razvoja novih tehnologij, opreme, 
nadzornih sistemov, novih rastlin in 
proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja različnih sistemov 
(kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo) v okviru pristopa celostnega 
obravnavanja ekosistemov. Pri zemeljskih 
bioloških virih bo poseben poudarek na 

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu z 
razvojem novih tehnologij, opreme, 
nadzornih sistemov, novih rastlin in 
proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter pridelka s selektivnim 
žlahtnjenjem rastlin, zdravjem rastlin in 
optimiziranimi proizvodnimi sistemi, boljše 
razumevanje medsebojnega delovanja 
različnih sistemov (kmetijstvo in gozdarstvo; 
ribištvo in ribogojstvo) v okviru pristopa 
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nizkih vložkih in organskih proizvodnih 
sistemih, izboljšanem upravljanju z viri, 
novo krmo in novimi rastlinami (pridelki in 
drevesa) z izboljšano sestavo, odpornostjo 
na stres, učinkovitostjo rabe hranil in 
strukturo. To bo podprto z raziskavami 
biovarnosti, soobstoja in sledljivosti novih 
rastlinskih sistemov in proizvodov. Zdravje 
rastlin bo izboljšano s pomočjo boljšega 
razumevanja ekologije, biologije 
škodljivcev, bolezni in drugih groženj ter 
podpore pri nadzoru nad izbruhi bolezni in 
izboljšanimi orodji in tehnikami za 
trajnostno upravljanje s škodljivci. Pri 
bioloških virih iz vodnih okolij bo poudarek 
na bistvenih bioloških funkcijah, varnih in 
okolju prijaznih proizvodnih sistemih ter 
krmi za kultivirane vrste, kot tudi na 
biologiji rib, dinamiki mešanega ribištva, 
medsebojnih vplivih med ribiškimi 
dejavnostmi in morskim ekosistemom ter na 
regionalnih in večletnih sistemih za 
upravljanje s pomočjo flote.

celostnega obravnavanja ekosistemov. Pri 
zemeljskih bioloških virih bo poseben 
poudarek na nizkih vložkih in organskih 
proizvodnih sistemih, izboljšanem 
upravljanju z viri, novo krmo in novimi 
rastlinami (pridelki in drevesa) z izboljšano 
sestavo, odpornostjo na stres, učinkovitostjo 
rabe hranil in strukturo. To bo podprto z 
raziskavami biovarnosti, soobstoja in 
sledljivosti novih rastlinskih sistemov in 
proizvodov. Zdravje rastlin bo izboljšano s 
pomočjo boljšega razumevanja ekologije, 
biologije škodljivcev, bolezni in drugih 
groženj ter podpore pri nadzoru nad izbruhi 
bolezni in izboljšanimi orodji in tehnikami 
za trajnostno upravljanje s škodljivci. Pri 
bioloških virih iz vodnih okolij bo poudarek 
na bistvenih bioloških funkcijah, varnih in 
okolju prijaznih proizvodnih sistemih ter 
krmi za kultivirane vrste, kot tudi na 
biologiji rib, dinamiki mešanega ribištva, 
medsebojnih vplivih med ribiškimi 
dejavnostmi in morskim ekosistemom ter na 
regionalnih in večletnih sistemih za 
upravljanje s pomočjo flote.

Or. it

Obrazložitev

Pridelek se lahko izboljša s selektivnim žlahtnjenjem in podporo zdravju rastlin ter novih 
proizvodnih sistemov. Prenos podatkov, znanja in ugotovitev, pridobljenih iz različnih oblik 
genetskih raziskav, v nove tržne proizvode, ki izhajajo iz tradicionalnih ali biotehnoloških 
metod žlahtnjenja rastlin, je zelo pomemben za konkurenčnost evropskega kmetijstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 292
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 2

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu s 
pomočjo razvoja novih tehnologij, opreme, 
nadzornih sistemov, novih rastlin in 

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu s 
pomočjo razvoja novih tehnologij, opreme, 
nadzornih sistemov, novih rastlin in 
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proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja različnih sistemov 
(kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo) v okviru pristopa celostnega 
obravnavanja ekosistemov. Pri zemeljskih 
bioloških virih bo poseben poudarek na 
nizkih vložkih in organskih proizvodnih 
sistemih, izboljšanem upravljanju z viri, 
novo krmo in novimi rastlinami (pridelki in 
drevesa) z izboljšano sestavo, odpornostjo 
na stres, učinkovitostjo rabe hranil in 
strukturo. To bo podprto z raziskavami 
biovarnosti, soobstoja in sledljivosti novih 
rastlinskih sistemov in proizvodov. Zdravje 
rastlin bo izboljšano s pomočjo boljšega 
razumevanja ekologije, biologije 
škodljivcev, bolezni in drugih groženj ter 
podpore pri nadzoru nad izbruhi bolezni in 
izboljšanimi orodji in tehnikami za 
trajnostno upravljanje s škodljivci. Pri 
bioloških virih iz vodnih okolij bo poudarek 
na bistvenih bioloških funkcijah, varnih in 
okolju prijaznih proizvodnih sistemih ter 
krmi za kultivirane vrste, kot tudi na 
biologiji rib, dinamiki mešanega ribištva, 
medsebojnih vplivih med ribiškimi 
dejavnostmi in morskim ekosistemom ter na 
regionalnih in večletnih sistemih za 
upravljanje s pomočjo flote.

proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja različnih sistemov 
(kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo) v okviru pristopa celostnega 
obravnavanja ekosistemov. Pri zemeljskih 
bioloških virih bo poseben poudarek na 
nizkih vložkih in organskih proizvodnih 
sistemih, izboljšanem upravljanju z viri, 
novo krmo in novimi rastlinami (pridelki in 
drevesa) z izboljšano sestavo, odpornostjo 
na stres, učinkovitostjo rabe hranil in 
strukturo. To bo podprto z raziskavami 
biovarnosti, soobstoja in sledljivosti novih 
rastlinskih sistemov in proizvodov. Zdravje 
rastlin bo izboljšano s pomočjo boljšega 
razumevanja ekologije, biologije 
škodljivcev, bolezni in drugih groženj ter 
podpore pri nadzoru nad izbruhi bolezni in 
izboljšanimi orodji in tehnikami za 
trajnostno upravljanje s škodljivci. Pri 
bioloških virih iz vodnih okolij bo poudarek 
na bistvenih bioloških funkcijah, varnih in 
okolju prijaznih proizvodnih sistemih ter 
krmi za kultivirane vrste, kot tudi na 
biologiji rib, dinamiki mešanega ribištva, 
medsebojnih vplivih med ribiškimi 
dejavnostmi in morskim ekosistemom ter na 
regionalnih in večletnih sistemih za 
upravljanje s pomočjo flote.

Ta tema nedvomno vključuje kmetijsko 
biotehnologijo, temo, ki ji še vedno očitno 
nasprotuje večina javnega mnenja. Ker je 
besedilo takšno, da lahko uporabo 
biotehnologije za izboljšanje virov ter 
krepitev zdravja in okolja razume bralec, ki 
je strokovnjak, je potrebna jasnejša 
navedba, da bo cilj spremembe izboljšanje 
zdravja in varnosti populacije.

Or. en

Obrazložitev

Celotno področje kmetijske biotehnologije zaznamujejo neznanstvena pristranost in 
predsodki. Jasno je, da lahko to področje znanstvenega raziskovanja zelo prispeva k zdravju 
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in varnosti ljudi. Opredeliti bo treba pogoje za poskuse ter laboratorijske poskuse in poskuse 
na prostem, napredek na tem področju pa bo odločilen za konkurenčnost in dobro počutje 
evropskega prebivalstva. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 293
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 2

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu s 
pomočjo razvoja novih tehnologij, opreme, 
nadzornih sistemov, novih rastlin in 
proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja različnih sistemov 
(kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo) v okviru pristopa celostnega 
obravnavanja ekosistemov. Pri zemeljskih 
bioloških virih bo poseben poudarek na 
nizkih vložkih in organskih proizvodnih 
sistemih, izboljšanem upravljanju z viri, 
novo krmo in novimi rastlinami (pridelki in 
drevesa) z izboljšano sestavo, odpornostjo 
na stres, učinkovitostjo rabe hranil in 
strukturo. To bo podprto z raziskavami 
biovarnosti, soobstoja in sledljivosti novih 
rastlinskih sistemov in proizvodov. Zdravje 
rastlin bo izboljšano s pomočjo boljšega 
razumevanja ekologije, biologije 
škodljivcev, bolezni in drugih groženj ter 
podpore pri nadzoru nad izbruhi bolezni in 
izboljšanimi orodji in tehnikami za 
trajnostno upravljanje s škodljivci. Pri 
bioloških virih iz vodnih okolij bo poudarek 
na bistvenih bioloških funkcijah, varnih in 
okolju prijaznih proizvodnih sistemih ter 
krmi za kultivirane vrste, kot tudi na 
biologiji rib, dinamiki mešanega ribištva, 
medsebojnih vplivih med ribiškimi 
dejavnostmi in morskim ekosistemom ter na 
regionalnih in večletnih sistemih za 
upravljanje s pomočjo flote.

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu s 
pomočjo razvoja novih tehnologij, opreme, 
nadzornih sistemov, novih rastlin in 
proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja različnih sistemov 
(kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo) v okviru pristopa celostnega 
obravnavanja ekosistemov. Pri zemeljskih 
bioloških virih bo poseben poudarek na 
nizkih vložkih in organskih proizvodnih 
sistemih, izboljšanem upravljanju z viri, 
novo krmo in novimi rastlinami (pridelki in 
drevesa) z izboljšano sestavo, odpornostjo 
na stres, učinkovitostjo rabe hranil in 
strukturo.  To bo podprto z raziskavami 
biovarnosti, soobstoja in sledljivosti novih 
rastlinskih sistemov in proizvodov. Zdravje 
rastlin bo izboljšano s pomočjo boljšega 
razumevanja ekologije, biologije 
škodljivcev, bolezni in drugih groženj ter 
podpore pri nadzoru nad izbruhi bolezni in 
izboljšanimi orodji in tehnikami za 
trajnostno upravljanje s škodljivci. Razvile 
se bodo izboljšane metode za spremljanje, 
ohranjanje in izboljšanje rodovitnosti tal. 
Pri bioloških virih iz vodnih okolij bo 
poudarek na bistvenih bioloških funkcijah, 
varnih in okolju prijaznih proizvodnih 
sistemih ter krmi za kultivirane vrste, kot 
tudi na biologiji rib, dinamiki mešanega 
ribištva, medsebojnih vplivih med ribiškimi 
dejavnostmi in morskim ekosistemom ter na 
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regionalnih in večletnih sistemih za 
upravljanje s pomočjo flote.

Or. en

Obrazložitev

Nedavne raziskave rodovitnosti tal kažejo zaskrbljujoče zmanjšanje rodovitnosti tal po svetu, 
kar ogroža dolgoročno zmožnost človeštva, da se oskrbuje s hrano. Vsebnost organskih snovi 
v tleh se je zmanjšala, hitrost erozije pa se je povečala, kar so verjetno povzročile intenzivne 
kmetijske proizvodne tehnike, ki dolgoročno morda ne bodo trajnostne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 294
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 4 a (novo)

– Raziskave o vprašanjih kmetijske, 
morske in gozdarske politike, vključno z 
gospodarskimi, socialnimi in 
regionalnimi vplivi reforme skupne 
kmetijske politike in kroga pogajanj 
STO v Dohi, vplivu širitve EU na 
kmetijstvo ter razvoj podeželja starih in 
novih držav članic ter tržnimi 
možnostmi kmetijskih, morskih in 
gozdarskih proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Posebni program „Sodelovanje“ mora posebno poudariti raziskave o političnih vprašanjih, ki 
so povezana s kmetijstvom, ker v EU zdaj zaradi novih evropskih in svetovnih trendov poteka 
verjetno najbolj občutno preoblikovanje skupne kmetijske politike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 295
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 5

– Varovanje zdravja ljudi in okolja s 
pomočjo boljšega razumevanja vpliva okolja 

– Varovanje zdravja ljudi in okolja s 
pomočjo boljšega razumevanja vpliva okolja 
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na prehransko verigo ljudi/živali in vpliva 
prehranske verige ljudi/živali na okolje. To 
bo vključevalo študije o onesnaževalcih 
hrane in zdravstvenih posledicah ter razvoj 
izboljšanih orodij in metod za oceno vplivov 
prehranske verige ljudi in živali na okolje. 
Zagotavljanje kakovosti in celovitosti 
prehranske verige zahteva nove modele za 
analizo proizvodne verige in koncepte 
upravljanja celotne prehranske verige, 
vključno z vidiki potrošnikov.

na prehransko verigo ljudi/živali in vpliva 
prehranske verige ljudi/živali na okolje. To 
bo vključevalo študije o onesnaževalcih 
hrane in zdravstvenih posledicah ter razvoj 
izboljšanih orodij in metod za oceno vplivov 
prehranske verige ljudi in živali na okolje. 
Zagotavljanje kakovosti in celovitosti
prehranske verige zahteva nove modele za 
analizo proizvodne verige in koncepte 
upravljanja celotne prehranske verige, 
vključno z vidiki potrošnikov; razvoj novih 
metod za zagotavljanje sledljivosti (za 
gensko spremenjene in nespremenjene 
organizme); posledice živalske krme in 
veterinarskih zdravil za zdravje ljudi.

Or. de

Obrazložitev

Treba je razviti nove metode za zagotavljanje sledljivosti, zato da se bo spodbujalo zaupanje 
potrošnikov. Enako velja za možne posledice živalske krme in zdravil, ki se uporabljajo, za 
zdravje ljudi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz in Hiltrud Breyer v imenu 
skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 296
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 1

– Krepitev baze znanja in razvoj naprednih 
tehnologij za proizvodnjo zemeljske ali 
morske biomase za uporabo v energetiki in 
industriji. To bo vključevalo rastlinsko, 
živalsko in mikrobno genomiko ter 
metabolomiko za izboljšanje produktivnosti 
in sestave surovin ter surovin iz biomase za 
optimalno pretvorbo v proizvode z visoko 
dodano vrednostjo, ob istočasnem 
izkoriščanju naravnih ali okrepljenih 
zemeljskih in vodnih organizmov kot novih 
virov. To bo v celoti vključevalo analizo 
življenjskega cikla kmetijskih praks, prevoz, 
skladiščenje in razvoj trga bio proizvodov. 
Skladno s tem bo obravnavana uporaba 
industrijske biotehnologije v okviru celotne 
rastlinske verige, da bi uresničili celoten 

– Krepitev baze znanja in razvoj naprednih 
tehnologij za proizvodnjo zemeljske ali 
morske biomase za uporabo v energetiki in 
industriji. To bo vključevalo rastlinsko, 
živalsko in mikrobno genomiko ter 
metabolomiko za izboljšanje produktivnosti 
in sestave surovin ter surovin iz biomase za 
optimalno pretvorbo v proizvode z visoko 
dodano vrednostjo, ob istočasnem 
izkoriščanju naravnih ali okrepljenih 
zemeljskih in vodnih organizmov kot novih 
virov. To bo v celoti vključevalo analizo 
življenjskega cikla kmetijskih praks, prevoz, 
skladiščenje in razvoj trga bio proizvodov. 
Skladno s tem bo obravnavana uporaba 
industrijske biotehnologije v okviru celotne 
rastlinske verige, da bi uresničili celoten 
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potencial pristopa biorafinerij, vključno s 
socialno-ekonomskimi, agronomskimi in 
ekološkimi vidiki ter vidiki potrošnikov. To 
bo okrepljeno z večjim razumevanjem in 
nadzorom nad metabolizmom rastlin in 
mikrobov na celični in podcelični ravni, v 
proizvodnji proizvodov z visoko vrednostjo, 
ki razvija bioprocese s povečanim 
izkoristkom, kakovostjo in čistostjo 
pretvorjenih proizvodov, vključno z 
načrtovanjem bio katalitičnih procesov. 
Poleg tega se bodo uporabljale in razvijale 
biotehnologije za nove in izboljšane, visoko 
kakovostne in obnovljive gozdarske 
proizvode in postopke z visoko dodano 
vrednostjo, da bi povečali trajnost lesa in 
proizvodnje lesa, vključno z debli in 
zalogami obnovljive bioenergije. Nazadnje 
bo obravnavan potencial biotehnologije za 
odkrivanje, spremljanje, preprečevanje, 
obravnavanje in odpravo onesnaževanja s 
poudarkom na največjem možnem 
povečanju tržne vrednosti odpadkov in 
stranskih proizvodov s pomočjo novih 
bioprocesov samih ali v kombinaciji z 
rastlinskimi sistemi in/ali kemijskimi 
katalizatorji.

potencial pristopa biorafinerij, vključno s 
socialno-ekonomskimi, agronomskimi in 
ekološkimi vidiki ter vidiki potrošnikov. To 
bo okrepljeno z večjim razumevanjem in 
nadzorom nad metabolizmom rastlin in 
mikrobov na celični in podcelični ravni, v 
proizvodnji proizvodov z visoko vrednostjo, 
ki razvija bioprocese s povečanim 
izkoristkom, kakovostjo in čistostjo 
pretvorjenih proizvodov, vključno z 
načrtovanjem bio katalitičnih procesov. 
Poleg tega se bodo uporabljale in razvijale 
biotehnologije za nove in izboljšane, visoko 
kakovostne in obnovljive gozdarske 
proizvode in postopke z visoko dodano 
vrednostjo, da bi povečali trajnost lesa in 
proizvodnje lesa, vključno z debli in 
zalogami obnovljive bioenergije. Nazadnje 
bo obravnavan potencial biotehnologije za 
odkrivanje, spremljanje, preprečevanje, 
obravnavanje in odpravo onesnaževanja s 
poudarkom na največjem možnem 
povečanju tržne vrednosti odpadkov in 
stranskih proizvodov s pomočjo novih 
bioprocesov samih ali v kombinaciji z 
rastlinskimi sistemi in/ali kemijskimi
katalizatorji. V zvezi z najresnejšimi 
kmetijskimi težavami Evrope, kot so 
fitoftora (krompirjeva plesen) na 
krompirju, fuzarioza na koruzi in pšenici, 
zavrtač vrste Triodia sylvina na koruzi, 
plasmospara (peronospora) na vinski trti 
itd., je treba primerjati gensko 
spremenjena, nespremenjena in ekološka 
sredstva, da se ugotovi, kateri pristop je 
najprimernejši za rešitev teh težav.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 297
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Cilj“
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Izboljšati konkurenčnost evropske industrije 
in omogočiti Evropi, da obvladuje in 
oblikuje prihodnji razvoj informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) tako, da 
bodo izpolnjene družbene in gospodarske 
zahteve. Dejavnosti bodo okrepile 
znanstveno in tehnološko bazo Evrope in 
zagotovile njeno svetovno vodstvo na 
področju IKT, pomagale pospeševati in 
spodbujati inovativnost s pomočjo uporabe 
IKT in zagotovile hitro pretvorbo napredka 
IKT v koristi za državljane, podjetja, 
industrijo in vlade v Evropi.

Izboljšati konkurenčnost evropske industrije 
in omogočiti Evropi, da obvladuje in 
oblikuje prihodnji razvoj informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) tako, da 
bodo izpolnjene družbene in gospodarske 
zahteve. Dejavnosti bodo okrepile 
znanstveno in tehnološko bazo Evrope in 
zagotovile njeno svetovno vodstvo na 
področju IKT, pomagale pospeševati in 
spodbujati inovativnost s pomočjo uporabe 
IKT in zagotovile hitro pretvorbo napredka 
IKT v koristi za vse državljane in zlasti 
starejše ljudi ter ljudi, ki jim grozi socialna 
izključitev, kot so invalidne osebe in tisti, ki 
težko dostopajo do IKT, podjetja, industrijo 
in vlade v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 298
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Uvod“, odstavek 1

Informacijske in komunikacijske tehnologije 
(IKT) igrajo edinstveno, preizkušeno vlogo 
pri spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in 
konkurenčnosti vseh industrijskih in 
storitvenih sektorjev. Bistvene so za 
obravnavanje ključnih družbenih izzivov in 
za posodobitev javnih storitev ter podpirajo 
napredek na vseh področjih znanosti in 
tehnologije. Evropa mora zato obvladovati 
in oblikovati prihodnji razvoj IKT ter 
zagotoviti, da se storitve in izdelki, ki 
temeljijo na IKT, uvedejo in uporabljajo, da 
bi čim večji meri koristili državljanom in 
podjetjem.

Informacijske in komunikacijske tehnologije 
(IKT) igrajo edinstveno, preizkušeno vlogo 
pri spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in 
konkurenčnosti vseh industrijskih in 
storitvenih sektorjev. Bistvene so za 
obravnavanje ključnih družbenih izzivov in 
za posodobitev javnih storitev ter podpirajo 
napredek na vseh področjih znanosti in 
tehnologije. Evropa mora zato obvladovati 
in oblikovati prihodnji razvoj IKT ter 
zagotoviti, da se interoperabilne in 
zanesljive storitve in izdelki, ki temeljijo na 
IKT, uvedejo in uporabljajo, da bi čim večji 
meri koristili državljanom in podjetjem.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 299
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Uvod“, odstavek 4

Tema IKT daje prednost strateškim 
raziskavam v zvezi s ključnimi stebri 
tehnologije, omogoča neprekinjeno 
vključevanje tehnologij ter zagotavlja znanje 
in sredstva za razvoj širokega spektra 
inovativnih uporab IKT. Dejavnosti bodo 
povečale industrijsko in tehnološko prednost 
v sektorju IKT ter izboljšale konkurenčno 
prednost pomembnih sektorjev, ki dajejo 
poudarek IKT – tako s pomočjo inovativnih 
izdelkov in storitev z visoko vrednostjo, ki 
temeljijo na IKT, kot tudi z izboljšanjem
organizacijskih procesov v podjetjih in 
upravah. Poleg tega bo ta tema z 
aktiviranjem IKT za izpolnjevanje javnih in 
družbenih zahtev nudila podporo drugim 
politikam Evropske unije.

Tema IKT daje prednost strateškim 
raziskavam v zvezi s ključnimi stebri 
tehnologije, omogoča neprekinjeno 
vključevanje tehnologij ter zagotavlja znanje 
in sredstva za razvoj širokega spektra 
inovativnih uporab IKT. Dejavnosti bodo 
povečale industrijsko in tehnološko prednost 
v sektorju IKT ter izboljšale konkurenčno 
prednost pomembnih sektorjev, ki dajejo 
poudarek IKT – tako s pomočjo inovativnih 
izdelkov in storitev z visoko vrednostjo, ki 
temeljijo na IKT, kot tudi z novimi ali 
izboljšanimi organizacijskimi procesi v 
podjetjih in upravah. Poleg tega bo ta tema z 
aktiviranjem IKT za izpolnjevanje javnih in 
družbenih zahtev nudila podporo drugim 
politikam Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz in Caroline Lucas v imenu 
skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 300
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Uvod“, odstavek 4

Tema IKT daje prednost strateškim 
raziskavam v zvezi s ključnimi stebri 
tehnologije, omogoča neprekinjeno 
vključevanje tehnologij ter zagotavlja znanje 
in sredstva za razvoj širokega spektra 
inovativnih uporab IKT. Dejavnosti bodo 
povečale industrijsko in tehnološko prednost 
v sektorju IKT ter izboljšale konkurenčno 
prednost pomembnih sektorjev, ki dajejo 
poudarek IKT – tako s pomočjo inovativnih 

Tema IKT daje prednost strateškim 
raziskavam v zvezi s ključnimi stebri 
tehnologije, omogoča neprekinjeno 
vključevanje tehnologij ter zagotavlja znanje 
in sredstva za razvoj širokega spektra 
inovativnih uporab IKT. Dejavnosti bodo 
povečale industrijsko in tehnološko prednost 
v sektorju IKT ter izboljšale konkurenčno 
prednost pomembnih sektorjev, ki dajejo 
poudarek IKT – tako s pomočjo inovativnih 
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izdelkov in storitev z visoko vrednostjo, ki 
temeljijo na IKT, kot tudi z izboljšanjem 
organizacijskih procesov v podjetjih in
upravah. Poleg tega bo ta tema z 
aktiviranjem IKT za izpolnjevanje javnih in 
družbenih zahtev nudila podporo drugim 
politikam Evropske unije.

izdelkov in storitev z visoko vrednostjo, ki 
temeljijo na IKT, kot tudi z izboljšanjem 
organizacijskih procesov v podjetjih in 
upravah. Poleg tega bo ta tema z 
aktiviranjem IKT za izpolnjevanje javnih in 
družbenih zahtev nudila podporo drugim 
politikam Evropske unije; z uporabo IKT za 
trajnostni razvoj, zlasti pri upravljanju 
prometa, ohranjanju energije in rabi 
naravnih virov ter preprečevanju nasilnih 
sporov; s pozornim spremljanjem kakršnih 
koli mogočih vplivov tehnologij IKT na 
zdravje in dobro počutje ljudi, zlasti vplivov 
elektromagnetnega sevanja. Posebno je 
poudarjeno premagovanje ovir v zvezi s 
pristojnostjo, jezikom in lokacijo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 301
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Uvod“, odstavek 5

Dejavnosti bodo vključevale ukrepe 
sodelovanja in povezovanja v mreže, 
podporo skupnim tehnološkim pobudam –
vključno z izbranimi vidiki raziskav v 
okviru tehnologij na področju 
nanoelektronike in vgrajenih računalniških 
sistemov – ter nacionalne pobude za 
usklajevanje programov – vključno s 
področjem pomoči iz okolice pri 
samostojnem življenju. Med prednostne 
naloge dejavnosti bodo spadale teme, ki med 
drugim slonijo na delu evropskih 
tehnoloških platform. Razvijale se bodo tudi 
tematske sinergije s sorodnimi dejavnostmi 
v drugih posebnih programih.

Dejavnosti bodo vključevale ukrepe 
sodelovanja in povezovanja v mreže in bodo 
lahko podpirale skupne tehnološke pobude
ter nacionalne pobude za usklajevanje 
programov (vključno z nanotehnologijo, 
vgrajenimi sistemi in pomočjo iz okolice pri 
samostojnem življenju). Med prednostne 
naloge dejavnosti bodo spadale teme, ki med 
drugim slonijo na delu evropskih 
tehnoloških platform. Razvijale se bodo tudi 
tematske sinergije s sorodnimi dejavnostmi 
v drugih posebnih programih.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 302
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 1

– Nanoelektronika, fotonika in integrirani 
mikro/nanosistemi: procesna tehnologija, 
tehnologija naprav in načrtovanja za 
izboljšanje velikosti, zgoščenosti, 
zmogljivosti, energetske učinkovitosti, 
proizvodne in stroškovne učinkovitosti 
komponent, sistemov za čipe in zapakiranih 
sistemov ter integriranih sistemov; osnovne 
fotonske komponente za širok spekter 
uporabe; visoko zmogljivi/zelo zgoščeni 
sistemi za shranjevanje podatkov; zelo 
veliki/zelo integrirani zasloni; naprave za 
zaznavanje, aktiviranje, vizualizacijo in 
upodabljanje; sistemi z zelo nizko porabo, 
alternativni viri/alternativno skladiščenje 
energije; heterogene tehnologije/integracija 
sistemov; večnamenski integrirani mikro-
nano-bio-info sistemi; široko zastavljena 
področja elektronike; vključevanje v različne 
materiale/objekte; vmesnik za komunikacijo 
z živimi organizmi; (samo)sestavljivost 
molekul ali atomov v stabilne strukture.

– Nanoelektronika, fotonika in integrirani 
mikro/nanosistemi: procesna tehnologija in 
metodologija, tehnologija in metodologija 
naprav, načrtovanja in preskušanja za 
izboljšanje velikosti, zgoščenosti, 
zmogljivosti, energetske učinkovitosti, 
proizvodne in stroškovne učinkovitosti 
komponent, sistemov za čipe in zapakiranih 
sistemov ter integriranih sistemov; osnovne 
fotonske komponente za pridobivanje 
svetlobe, ravnanje z njo in za njeno 
odkrivanje za širok spekter uporabe, 
vključno z ultra hitrimi komponentami; 
sistemi RF; visoko zmogljivi/zelo zgoščeni 
sistemi za shranjevanje podatkov; zelo veliki 
in/ali zelo integrirani prilagodljivi zasloni; 
naprave za zaznavanje, aktiviranje, 
vizualizacijo in upodabljanje; sistemi z zelo 
nizko porabo, alternativni viri/alternativno 
skladiščenje energije; heterogene 
tehnologije/integracija sistemov; pametni 
sistemi; večnamenski integrirani mikro-
nano-bio-info sistemi; široko zastavljena 
področja elektronike; vključevanje v različne 
materiale/objekte; vmesnik za komunikacijo 
z živimi organizmi; (samo)sestavljivost 
molekul ali atomov v stabilne strukture.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renato Brunetta

Predlog spremembe 303
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 1

– Nanoelektronika, fotonika in integrirani – Nanoelektronika, fotonika in integrirani 
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mikro/nanosistemi: procesna tehnologija, 
tehnologija naprav in načrtovanja za 
izboljšanje velikosti, zgoščenosti, 
zmogljivosti, energetske učinkovitosti, 
proizvodne in stroškovne učinkovitosti 
komponent, sistemov za čipe in zapakiranih 
sistemov ter integriranih sistemov; osnovne 
fotonske komponente za širok spekter 
uporabe; visoko zmogljivi/zelo zgoščeni 
sistemi za shranjevanje podatkov; zelo 
veliki/zelo integrirani zasloni; naprave za 
zaznavanje, aktiviranje, vizualizacijo in 
upodabljanje; sistemi z zelo nizko porabo, 
alternativni viri/alternativno skladiščenje 
energije; heterogene tehnologije/integracija 
sistemov; večnamenski integrirani mikro-
nano-bio-info sistemi; široko zastavljena 
področja elektronike; vključevanje v različne 
materiale/objekte; vmesnik za komunikacijo 
z živimi organizmi; (samo)sestavljivost 
molekul ali atomov v stabilne strukture.

mikro/nanosistemi: procesna tehnologija, 
tehnologija naprav in načrtovanja za 
izboljšanje velikosti, zgoščenosti, 
zmogljivosti, proizvodne in stroškovne 
učinkovitosti komponent, sistemov za čipe 
in zapakiranih sistemov ter integriranih 
sistemov; napredne brezžične komponente 
in podsistemi; osnovne fotonske 
komponente za širok spekter uporabe; 
visoko zmogljivi/zelo zgoščeni sistemi za 
shranjevanje podatkov; zelo veliki/zelo 
integrirani zasloni; naprave za zaznavanje, 
aktiviranje, vizualizacijo in upodabljanje; 
viri/skladiščenje energije; heterogene 
tehnologije/integracija sistemov; 
večnamenski integrirani mikro-nano-bio-
info sistemi; široko zastavljena področja 
elektronike; vključevanje v različne 
materiale; vmesnik za komunikacijo z živimi 
organizmi; (samo)sestavljivost molekul ali 
atomov v stabilne strukture.

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 639 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 304
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 1 a (novo)

– Kvantno računalništvo: inovativna 
strojna in programska oprema za obdelavo 
kvantnih informacij, vključno z novimi 
metodami in napravami za ustvarjanje, 
shranjevanje in prenos kvantnih 
informacij, prožnimi kvantnimi 
računalniškimi načrti in izboljšanimi 
algoritmi za popravljanje napak ter 
obdelavo podatkov.

Or. en
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Obrazložitev

Kvantno računalništvo je področje, na katerem so potrebne dolgoročne raziskave in na 
katerem bo morda potrebnih dodatnih deset let ali več, preden bo lahko izpolnilo vsa 
pričakovanja, vendar bi lahko bistveno spremenilo veliko vidikov računalništva in obdelave 
podatkov na visoki ravni. Obstaja nevarnost, da bodo na koncu na tem področju v celoti 
prevladovale Združene države. Evropa ima veliko prednosti v zvezi z osnovnimi znanstvenimi 
vidiki tega področja in pomembno je, da se dosežejo kontinuiteta in večja evropska 
prizadevanja na področju raziskav, izboljša usklajenost med evropskimi raziskovalci ter 
okrepi sodelovanje med akademskim centrom in industrijo. To področje se razlikuje od 
področja, ki je običajno opredeljeno kot nanoelektronika, in si zato zasluži poseben podnaslov 
v dokumentih EU o strategiji raziskovanja s sodelovanjem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 305
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 2

– Široko razširjena komunikacijska omrežja 
z neomejeno zmogljivostjo: stroškovno 
učinkovite mobilne tehnologije ter
tehnologije in sistemi širokih omrežij, 
vključno z zemeljskimi in satelitskimi 
omrežji; združevanje različnih fiksnih, 
mobilnih, brezžičnih in radiodifuzijskih 
omrežij, ki segajo od zasebnega okolja do 
regionalnega in svetovnega okolja; 
interoperabilnost žičnih in brezžičnih 
komunikacijskih storitev in aplikacij, 
upravljanje z omrežnimi viri, preoblikovanje 
storitev; kompleksno združevanje v mreže 
začasnih inteligentnih multimedijskih 
naprav, senzorjev in mikročipov. 

– Široko razširjena komunikacijska omrežja 
z neomejeno zmogljivostjo: stroškovno 
učinkovite in fleksibilne mobilne 
tehnologije ter tehnologije, sistemi in 
arhitekture širokih omrežij z možnostjo 
preoblikovanja, vključno z zemeljskimi in 
satelitskimi omrežji; združevanje različnih 
fiksnih, mobilnih, brezžičnih in 
radiodifuzijskih omrežij ter storitev, ki 
segajo od zasebnega okolja do regionalnega 
in svetovnega okolja; interoperabilnost 
žičnih in brezžičnih komunikacijskih storitev 
in aplikacij, upravljanje z omrežnimi viri, 
preoblikovanje storitev; kompleksno 
združevanje v mreže začasnih inteligentnih 
multimedijskih naprav, senzorjev in 
mikročipov. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 306
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 
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„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 3

– Vgrajeni sistemi, računalništvo in nadzor: 
močnejši, varnejši, bolj porazdeljeni, 
zanesljivejši in učinkovitejši sistemi 
strojne/programske opreme, ki lahko 
zaznavajo in nadzorujejo svoje okolje ter se 
nanj prilagajajo in istočasno optimalizirajo 
uporabo virov; metode in orodja za 
oblikovanje, načrtovanje in izgradnjo 
sistemov za obvladovanje kompleksnosti; 
odprte sestavljive arhitekture in platforme 
brez merila, vmesni in porazdeljeni 
operacijski sistemi za zagotavljanje resnično 
celovitih sodelovalnih in inteligentnih okolij 
za zaznavanje, aktiviranje, izračunavanje, 
sporočanje, shranjevanje in dostavo storitev; 
računalniške arhitekture, ki vključujejo 
heterogene in omrežne komponente z 
možnostjo preoblikovanja, vključno s 
sestavljanjem, programiranjem in 
doživljenjsko podporo; nadzor nad 
obsežnimi, porazdeljenimi in nedoločenimi 
sistemi.

– Vgrajeni sistemi, računalništvo in nadzor: 
močnejši, varnejši, bolj porazdeljeni, 
zanesljivejši in učinkovitejši sistemi 
strojne/programske opreme, ki lahko 
zaznavajo in nadzorujejo svoje okolje ter se 
nanj prilagajajo in istočasno optimalizirajo 
uporabo virov; metode in orodja za 
oblikovanje, analiziranje, načrtovanje,
izgradnjo in potrditev sistemov za 
obvladovanje kompleksnosti; odprte 
sestavljive arhitekture in platforme brez 
merila, vmesni in porazdeljeni operacijski 
sistemi za zagotavljanje resnično celovitih 
sodelovalnih in inteligentnih okolij za 
zaznavanje, aktiviranje, izračunavanje, 
sporočanje, shranjevanje in dostavo storitev; 
računalniške arhitekture, ki vključujejo 
heterogene in omrežne komponente z 
možnostjo preoblikovanja, vključno s 
sestavljanjem, programiranjem in 
doživljenjsko podporo; nadzor nad 
obsežnimi, porazdeljenimi in nedoločenimi 
sistemi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 307
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 3

– Vgrajeni sistemi, računalništvo in nadzor: 
močnejši, varnejši, bolj porazdeljeni, 
zanesljivejši in učinkovitejši sistemi 
strojne/programske opreme, ki lahko 
zaznavajo in nadzorujejo svoje okolje ter se 
nanj prilagajajo in istočasno optimalizirajo 
uporabo virov; metode in orodja za 
oblikovanje, načrtovanje in izgradnjo 
sistemov za obvladovanje kompleksnosti; 
odprte sestavljive arhitekture in platforme 

– Vgrajeni sistemi, računalništvo in nadzor: 
močnejši, varnejši, bolj porazdeljeni, 
zanesljivejši in učinkovitejši sistemi 
strojne/programske opreme, ki lahko 
zaznavajo in nadzorujejo svoje okolje ter se 
nanj prilagajajo in istočasno optimalizirajo 
uporabo virov; metode in orodja za 
oblikovanje, načrtovanje in izgradnjo 
sistemov za obvladovanje kompleksnosti; 
odprte sestavljive arhitekture in platforme 
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brez merila, vmesni in porazdeljeni 
operacijski sistemi za zagotavljanje resnično 
celovitih sodelovalnih in inteligentnih okolij 
za zaznavanje, aktiviranje, izračunavanje, 
sporočanje, shranjevanje in dostavo storitev; 
računalniške arhitekture, ki vključujejo 
heterogene in omrežne komponente z 
možnostjo preoblikovanja, vključno s 
sestavljanjem, programiranjem in 
doživljenjsko podporo; nadzor nad 
obsežnimi, porazdeljenimi in nedoločenimi 
sistemi.

brez merila, vmesni in porazdeljeni 
operacijski sistemi za zagotavljanje resnično 
celovitih sodelovalnih in inteligentnih okolij 
za zaznavanje, aktiviranje, izračunavanje, 
sporočanje, shranjevanje in dostavo storitev; 
računalniške arhitekture, ki vključujejo 
heterogene in omrežne komponente z 
možnostjo preoblikovanja, vključno s 
sestavljanjem, programiranjem in 
doživljenjsko podporo; nadzor nad 
obsežnimi, porazdeljenimi in nedoločenimi 
sistemi ter visoko zmogljivim 
računalništvom (strojno in programsko 
opremo).

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 308
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 4

– Programska oprema, tehnologije GRID, 
varnost in zanesljivost: tehnologije, orodja in 
metode za dinamično programsko opremo, 
ki je vredna zaupanja, arhitekture in vmesni 
sistemi, ki podpirajo storitve s poudarkom 
na znanju, vključno s tem, da se jih daje na 
razpolago kot uporaben vir; k storitvam 
usmerjene, interoperabilne infrastrukture 
brez merila, omrežjem podobna 
virtualizacija virov, operacijski sistemi za 
delovanje v omrežjih; odprte platforme in 
pristopi sodelovanja za razvoj programske 
opreme, storitev in sistemov; orodje za 
sestavljanje; obvladovanje na novo nastalega 
obnašanja kompleksnih sistemov; 
izboljšanje zanesljivosti in odpornosti 
obsežnih, porazdeljenih in začasno 
povezanih sistemov ter storitev; varni 
sistemi in storitve, ki so vredni zaupanja, 
vključno z nadzorom nad dostopom in 
avtentifikacijo, ki spoštuje zasebnost, 
dinamično politiko varnosti in zaupanja ter 
metamodeli zanesljivosti in zaupanja.

– Programska oprema, tehnologije GRID, 
varnost in zanesljivost: tehnologije, orodja in 
metode za dinamično programsko opremo, 
ki je vredna zaupanja, arhitekture in vmesni 
sistemi, ki podpirajo storitve s poudarkom 
na znanju, vključno s tem, da se jih daje na 
razpolago kot uporaben vir; k storitvam 
usmerjene, interoperabilne infrastrukture 
brez merila, omrežjem podobna 
virtualizacija virov, operacijski sistemi za 
delovanje v omrežjih; odprte platforme in 
pristopi sodelovanja za razvoj programske 
opreme, vključno z brezplačno in 
odprtokodno programsko opremo, storitev 
in sistemov; orodje za sestavljanje;
obvladovanje na novo nastalega obnašanja 
kompleksnih sistemov; izboljšanje 
zanesljivosti in odpornosti obsežnih, 
porazdeljenih in začasno povezanih sistemov 
ter storitev; varni sistemi in storitve, ki so 
vredni zaupanja, vključno z nadzorom nad 
dostopom in avtentifikacijo, ki spoštuje 
zasebnost, dinamično politiko varnosti in 
zaupanja ter metamodeli zanesljivosti in 
zaupanja.
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Or. en

Obrazložitev

Podjetja EU so vodilna na svetu v razvoju in vzdrževanju odprtokodne programske opreme 
(pogosto imenovane FLOSS); nadaljnja podpora okvirnemu programu je nujna, zato da ta 
sektor ohrani vodilno vlogo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 309
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 4

– Programska oprema, tehnologije GRID, 
varnost in zanesljivost: tehnologije, orodja in 
metode za dinamično programsko opremo, 
ki je vredna zaupanja, arhitekture in vmesni 
sistemi, ki podpirajo storitve s poudarkom 
na znanju, vključno s tem, da se jih daje na 
razpolago kot uporaben vir; k storitvam 
usmerjene, interoperabilne infrastrukture 
brez merila, omrežjem podobna 
virtualizacija virov, operacijski sistemi za 
delovanje v omrežjih; odprte platforme in 
pristopi sodelovanja za razvoj programske 
opreme, storitev in sistemov; orodje za 
sestavljanje; obvladovanje na novo nastalega 
obnašanja kompleksnih sistemov; 
izboljšanje zanesljivosti in odpornosti 
obsežnih, porazdeljenih in začasno 
povezanih sistemov ter storitev; varni 
sistemi in storitve, ki so vredni zaupanja, 
vključno z nadzorom nad dostopom in 
avtentifikacijo, ki spoštuje zasebnost, 
dinamično politiko varnosti in zaupanja ter 
metamodeli zanesljivosti in zaupanja.

– Programska oprema, tehnologije GRID, 
varnost in zanesljivost: tehnologije, orodja in 
metode za dinamično programsko opremo, 
ki je vredna zaupanja, arhitekture in vmesni 
sistemi, ki podpirajo storitve s poudarkom 
na znanju, vključno s tem, da se jih daje na 
razpolago kot uporaben vir; k storitvam 
usmerjene, interoperabilne infrastrukture 
brez merila, omrežjem podobna 
virtualizacija virov, vključno s platformami 
za določena področja, operacijski sistemi za 
delovanje v omrežjih; odprtokodna 
programska oprema; odprte platforme in 
pristopi sodelovanja za razvoj in potrditev
programske opreme, storitev in sistemov; 
orodje za sestavljanje, vključno s 
programskimi jeziki; obvladovanje na novo 
nastalega obnašanja kompleksnih sistemov; 
izboljšanje zanesljivosti in odpornosti 
obsežnih, porazdeljenih in začasno 
povezanih sistemov ter storitev; varni 
sistemi in storitve, ki so vredni zaupanja, 
vključno z nadzorom nad dostopom in 
avtentifikacijo, ki spoštuje zasebnost, 
dinamično politiko varnosti in zaupanja ter 
metamodeli zanesljivosti in zaupanja.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 310
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 6

– Simulacija, vizualizacija, medsebojni 
vplivi in prepletena resničnost: orodja za 
oblikovanje, simulacijo, vizualizacijo, 
medsebojne vplive, navidezno, razširjeno in 
prepleteno resničnost ter njihovo 
vključevanje v celovita okolja; orodja za 
inovativno oblikovanje in ustvarjalno 
oblikovanje izdelkov, storitev in digitalnih 
avdiovizualnih medijev; naravnejši, 
intuitivnejši in za uporabo enostavnejši 
vmesniki ter novi načini vzajemnega 
delovanja s tehnologijo, stroji, napravami in 
drugimi artefakti; večjezični in avtomatski
sistemi za strojno prevajanje.

– Simulacija, vizualizacija, medsebojni 
vplivi in prepletena resničnost: orodja za 
oblikovanje, simulacijo, vizualizacijo, 
medsebojne vplive, navidezno, razširjeno in 
prepleteno resničnost ter njihovo 
vključevanje v celovita okolja; orodja za 
inovativno oblikovanje in ustvarjalno 
oblikovanje izdelkov, storitev in digitalnih 
avdiovizualnih medijev; naravnejši, 
intuitivnejši in za uporabo enostavnejši 
vmesniki ter novi načini vzajemnega 
delovanja s tehnologijo, stroji, napravami in 
drugimi artefakti; jezikovna tehnologija, 
vključno z večjezičnimi in avtomatskimi
sistemi za strojno prevajanje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 311
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 6 a (novo)

– Prehod k četrti generaciji mobilnih 
sistemov in naprej ter s tem povezan prodor 
tehnologij digitalnih prenosov in anten. 

Or. it

Obrazložitev

Sistemi četrte generacije so na Japonskem dosegli dobro raven študij in opredelitev, medtem 
ko razvoj tega področja v Evropi zaostaja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 312
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 1, alinea 6 b (novo)

– Kakovost življenja posameznika: boljše 
informacije in boljši dostop do 
znanstvenega znanja, dostop do bistvenih 
javnih storitev (kot npr. davčni sistem) in 
splošno uporabnih zasebnih storitev 
(industrija za prosti čas, bančništvo itd.).

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 642 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 313
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 1 a (novo)

– Podpora za razvoj inovativnih mest: 
politike in strategije, ki bodo lokalnim 
organom, univerzam in zasebnim 
„ponudnikom izobraževalnih storitev“ 
omogočile sodelovanje pri spodbujanju 
uporabe IKT in prispevanju k 
modernizaciji storitev za državljane in 
podjetja.

Or. it

Obrazložitev

Kraji in mesta imajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev IKT, zlasti v zvezi s spodbujanjem 
inovacij z uporabo IKT, s čimer se zagotovi, da se napredek na tem področju hitro spremeni v 
koristi za evropske državljane in podjetja, ter zagotavlja, da so aplikacije, rešitve in storitve, 
ki temeljijo na IKT, varne, zanesljive in prilagodljive.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 314
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 2

– Domača okolja: komunikacije, 
spremljanje, nadzor in pomoč doma, v 
zgradbah in na javnih mestih; celovita 
interoperabilnost in uporaba vseh naprav ob 
upoštevanju gospodarnosti, dostopnosti in 
uporabnosti; nove storitve in nove oblike 
interaktivnih digitalnih vsebin in storitev; 
dostop do informacij in upravljanje znanja.

– Domača okolja: komunikacije, 
spremljanje, nadzor in pomoč doma, v 
zgradbah in na javnih mestih; celovita 
interoperabilnost in uporaba vseh naprav ob 
upoštevanju gospodarnosti, dostopnosti in 
uporabnosti; nove storitve (vključno s 
storitvami za prosti čas) in nove oblike 
interaktivnih digitalnih vsebin in storitev; 
dostop do informacij in upravljanje znanja.

Or. es

Obrazložitev

[Prvi odstavek zadeva španski prevod besede „celovit“.]

Ta predlog spremembe popravlja star predlog spremembe 85 in zoži področje uporabe na 
koncept prostega časa, ki brez dvoma vključuje zabavo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 315
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 2

– Domača okolja: komunikacije, 
spremljanje, nadzor in pomoč doma, v 
zgradbah in na javnih mestih; celovita 
interoperabilnost in uporaba vseh naprav ob 
upoštevanju gospodarnosti, dostopnosti in
uporabnosti; nove storitve in nove oblike 
interaktivnih digitalnih vsebin in storitev; 
dostop do informacij in upravljanje znanja.

– Domača okolja: komunikacije, 
spremljanje, nadzor in pomoč doma, v 
zgradbah in na javnih mestih; celovita 
interoperabilnost in uporaba vseh naprav ob 
upoštevanju gospodarnosti, dostopnosti,
uporabnosti in varnosti; nove storitve in 
nove oblike interaktivnih digitalnih vsebin in 
storitev, vključno z zabavo; dostop do 
informacij in upravljanje znanja.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 316
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2, alinea 3

– Robotski sistemi: prožni in zanesljivi 
robotski sistemi, ki delujejo v človeškem in 
nestrukturiranih okoljih ter sodelujejo z 
ljudmi; roboti, ki so povezani v mreže in 
sodelujejo; miniaturizirani roboti; 
modularno načrtovanje in oblikovanje 
integriranih robotskih sistemov.

– Robotski sistemi: prožni in zanesljivi 
robotski sistemi, ki delujejo v človeškem in 
nestrukturiranih okoljih ter sodelujejo z 
ljudmi; roboti, ki so povezani v mreže in 
sodelujejo; miniaturizirani roboti; 
humanoidne tehnologije; modularno 
načrtovanje in oblikovanje integriranih 
robotskih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 317
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 1, podalinea 1

– za zdravje: osebni, nevpadljivi sistemi, ki 
državljanom omogočajo upravljati dobro 
počutje, kot so naprave za spremljanje, ki jih 
je možno nositi na telesu ali vsaditi, ter 
avtonomni sistemi za podporo zdravju; 
nastajajoče tehnike, kot je molekularno 
upodabljanje za boljše preprečevanje in 
individualizirano medicino; odkrivanje 
znanja o zdravju in njegova uporaba v 
klinični praksi; oblikovanje in simulacija 
funkcij organov; mikro- in nanorobotske 
naprave za minimalno invazivne operacijske 
in terapevtske uporabe,

– za zdravje: osebni, nevpadljivi sistemi, ki 
državljanom omogočajo upravljati dobro 
počutje, kot so naprave za spremljanje, ki jih 
je možno nositi na telesu ali vsaditi, ter 
avtonomni sistemi za podporo zdravju; 
nastajajoče tehnike, kot je molekularno 
upodabljanje za boljše preprečevanje in 
individualizirano medicino; odkrivanje 
znanja o zdravju in njegova uporaba v 
klinični praksi; oblikovanje in simulacija 
funkcij organov; mikro- in nanorobotske 
naprave za minimalno invazivne operacijske 
in terapevtske uporabe; računalniški 
podporni sistemi za odkrivanje in klinično 
odločanje, ki zagotavljajo zanesljivejše 
diagnoze in izboljšan pretok dela in ki se 
sčasoma razvijejo v strokovne sisteme za 
posamezne bolezni s celovitim pristopom 
oskrbe in izkoriščanjem nakopičenih 
podatkov o pacientih in védenja o boleznih, 
ki temelji na modelih, z rudarjenjem 
podatkov, bioinformatiko in sistemsko 
biologijo; sistemi IT v podjetjih, ki 
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zagotavljajo večjo učinkovitost in manj 
zdravniških napak v bolnišnicah in 
ustanovah za sekundarno oskrbo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 318
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 1, podalinea 3

– za vključevanje: dati posameznikom in 
njihovim skupnostim večja pooblastila ter 
izboljšati enako udeležbo vseh državljanov v 
informacijski družbi, ob preprečevanju 
digitalnih vrzeli zaradi invalidnosti, slabega 
znanja in spretnosti, revščine, geografske 
izolacije, kulture, spola ali starosti med 
drugim s podpiranjem podporne tehnologije, 
spodbujanjem neodvisnega življenja, 
povečanjem e-znanj in spretnosti ter 
razvojem izdelkov in storitev, ki so 
načrtovani za vse,

– za vključevanje: dati posameznikom in 
njihovim skupnostim večja pooblastila ter 
izboljšati enako udeležbo vseh državljanov v 
informacijski družbi, ob preprečevanju 
digitalnih vrzeli zaradi invalidnosti, slabega 
znanja in spretnosti, revščine, geografske 
izolacije, kulture, spola ali starosti med 
drugim s podpiranjem podporne tehnologije, 
spodbujanjem neodvisnega življenja (npr. s 
tehnologijami in storitvami za zdravstveno 
oskrbo na domu), povečanjem e-znanj in 
spretnosti ter razvojem izdelkov in storitev, 
ki so načrtovani za vse,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 319
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 1, podalinea 4

– za mobilnost; integrirani, na IKT temelječi 
varnostni sistemi za vozila, ki temeljijo na 
odprtih, varnih in zanesljivih arhitekturah in 
vmesnikih; interoperabilni sistemi 
sodelovanja za učinkovit in varen promet, ki 
temeljijo na komunikaciji med vozili in s 
prometno infrastrukturo ter vključujejo 
natančne in stabilne tehnologije za lociranje; 

– za mobilnost; integrirani, na IKT temelječi 
varnostni sistemi za vozila, ki temeljijo na 
odprtih, varnih in zanesljivih arhitekturah in 
vmesnikih; interoperabilni sistemi 
sodelovanja za učinkovit, varen in okolju 
prijazen promet, ki temeljijo na 
komunikaciji med vozili in s prometno 
infrastrukturo ter vključujejo natančne in 



PE 374.083v01-00 92/93 AM\614619SL.doc

SL

osebne, večmodalne storitve informacijske 
mobilnosti, ki zaznavajo lokacijo, vključno z 
inteligentnimi storitvami za turizem,

stabilne tehnologije za lociranje in 
navigacijo; osebne, večmodalne storitve 
informacijske mobilnosti, ki zaznavajo 
lokacijo, vključno z inteligentnimi 
storitvami za turizem,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 320
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 1, podalinea 5 a (novo)

– Prenos rešitev IKT za razvoj 
gospodarskega potenciala na kulturnem 
področju (vključno s kulturno dediščino, 
regionalnim razvojem, turizmom) in 
spodbujanje zaposlovanja na teh področjih; 
upoštevati je treba partnerstva med javnimi 
(na lokalni, regionalni in nacionalni ravni) 
in zasebnimi organizacijami (zlasti MSP).

Or. en

(Ta predlog spremembe zamenjuje predlog spremembe 680 v osnutku poročila Jerzyja Buzeka 
o sedmem okvirnem programu.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 321
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 1 a (novo)

– Novi poslovni modeli za IKT: oblikovanje 
in opredelitev novih poslovnih modelov za 
IKT s skupnim delom na tistih področjih, 
na katerih bodo IKT bistvenega pomena za 
spreminjanje pristopa k proizvodnji in 
storitvam (npr. prevoz, zdravje, energija, 
okolje). [Projekte, ki nastanejo s tem 
skupnim raziskovanjem, je treba preskusiti 
v posebnih razmerah. Skupna prizadevanja 
je treba podpreti z večtematskim pristopom, 
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omenjenim v Prilogi 1.]

Or. it

Obrazložitev

V zvezi z nastajajočimi družbeno-gospodarskimi in okoljskimi težavami se za IKT ponujajo 
nove možnosti. Zlasti prometni, zdravstveni in energetski sektorji lahko imajo koristi od široke 
uporabe tehnologij IKT. Da se omogočijo te nove aplikacije, je treba opredeliti nove poslovne 
modele in vrednostne verige, zato da se spodbudijo naložbe v s tem povezane pobude za 
inovacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 322
Priloga I, del „Teme“, podnaslov „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, naslov 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3, alinea 2, podalinea 1

– nove oblike interaktivnih, nelinearnih in 
samoprilagodljivih vsebin; ustvarjalnost in 
obogatene izkušnje uporabnikov; 
individualna obdelava in zagotavljanje 
kombiniranih medijskih vsebin; povezovanje 
proizvodnje in upravljanja zgolj digitalnih 
vsebin z nastajajočimi semantičnimi 
tehnologijami; uporabniško usmerjeni 
uporaba, dostop do in ustvarjanje vsebin,

– nove oblike interaktivnih, nelinearnih in 
samoprilagodljivih vsebin, vključno z 
vsebinami za zabavo in oblikovanje; 
ustvarjalnost in obogatene izkušnje 
uporabnikov; individualna obdelava in 
zagotavljanje kombiniranih medijskih 
vsebin; povezovanje proizvodnje in 
upravljanja zgolj digitalnih vsebin z 
nastajajočimi semantičnimi tehnologijami; 
uporabniško usmerjeni uporaba, dostop do in 
ustvarjanje vsebin,

Or. en


