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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 323
Priloga I, del Teme, podnaslov Informacijske in komunikacijske tehnologije, razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 2, podalinea 3

- inteligentne storitve za dostop do kulturne 
dediščine v digitalni obliki; orodja, ki 
pomagajo skupnostim pri ustvarjanju novega 
kulturnega spomina, ki temelji na živi 
dediščini; metode in orodja za ohranjanje 
digitalnih vsebin; narediti digitalne objekte 
uporabne za prihodnje uporabnike, ob 
istočasnem ohranjanju avtentičnosti in 
integritete originalne stvaritve ter konteksta 
uporabe.

- inteligentne storitve za dostop do kulturne 
dediščine v digitalni obliki; orodja, ki 
pomagajo skupnostim pri ustvarjanju novega 
kulturnega spomina, ki temelji na živi 
dediščini; metode in orodja za ohranjanje in 
diverzifikacijo digitalnih vsebin; narediti 
digitalne objekte uporabne za prihodnje 
uporabnike, ob istočasnem ohranjanju 
avtentičnosti in integritete originalne 
stvaritve ter konteksta uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Politika EU na področju raziskav mora spodbujati diverzifikacijo proizvodnje digitalnih 
vsebin, da bi se uspešno soočila z naraščajočo mednarodno konkurenco na tem področju, ki 
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se hitro spreminja v eno najpomembnejših kulturnih industrijskih panog na svetu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 324
Priloga I, del Teme, podnaslov Informacijske in komunikacijske tehnologije, razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 2, podalinea 3

- inteligentne storitve za dostop do kulturne 
dediščine v digitalni obliki; orodja, ki 
pomagajo skupnostim pri ustvarjanju novega
kulturnega spomina, ki temelji na živi 
dediščini; metode in orodja za ohranjanje 
digitalnih vsebin; narediti digitalne objekte
uporabne za prihodnje uporabnike, ob 
istočasnem ohranjanju avtentičnosti in 
integritete originalne stvaritve ter konteksta 
uporabe.

- inteligentne storitve za dostop do kulturne 
dediščine v digitalni obliki; orodja, ki 
pomagajo skupnostim pri zbiranju in
ustvarjanju kulturnih spominov, ki temeljijo
na živi dediščini; metode in orodja za 
ohranjanje digitalnih vsebin; narediti 
digitalne objekte uporabne za prihodnje 
uporabnike, ob istočasnem ohranjanju 
avtentičnosti in integritete originalne 
stvaritve ter konteksta uporabe.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrizia Toia

Predlog spremembe 325
Priloga I, del Teme, podnaslov Informatika in komunikacijske tehnologije, razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 2 a (novo)

- Spremljanje poslovnega upravljanja in 
delovanja v realnem času: učinkovita in 
produktivna podpora vodstvenim 
odločitvam, sledenje, zbiranje in obdelava 
podatkov;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati uporabo IKT za poslovno upravljanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 326
Priloga I, del Teme, podnaslov Informacijske in komunikacijske tehnologije, razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 3, podalinea 1
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- dinamični, v omrežja usmerjeni poslovni 
sistemi za ustvarjanje in dostavo izdelkov in 
storitev; decentraliziran nadzor in 
upravljanje z inteligentnimi elementi; 
digitalni poslovni ekosistemi, zlasti 
programska oprema, prilagojeni potrebam 
malih in srednje velikih organizacij; 
sodelovalne storitve za porazdeljene delovne 
površine; razširjena prisotnost skupin, 
vodenje skupin in skupna podpora,

- dinamični, v omrežja usmerjeni poslovni 
sistemi za ustvarjanje in dostavo izdelkov in 
storitev; decentraliziran nadzor in 
upravljanje z inteligentnimi elementi; 
digitalni poslovni ekosistemi, zlasti 
programska oprema, prilagojeni potrebam 
malih in srednje velikih organizacij; 
sodelovalne storitve za porazdeljene delovne 
površine, ki upoštevajo kontekst; razširjena 
prisotnost skupin, vodenje skupin in skupna 
podpora; širjenje znanja in interaktivne 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 327
Priloga I, del Teme, podnaslov Informacijske in komunikacijske tehnologije, razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 3, podalinea 2

- proizvodnja: omrežni inteligentni nadzor 
za izredno natančno proizvodnjo in nizko 
uporabo virov; brezžična avtomatizacija in 
logistika za hitro rekonfiguracijo obratov; 
integrirana okolja za oblikovanje, 
simulacijo, predstavitev in virtualno 
proizvodnjo; proizvodne tehnologije za 
miniaturizirane sisteme IKT in za sisteme, ki 
so prepleteni z materiali in objekti vseh vrst.

- proizvodnja, vključno s tradicionalno 
industrijo: omrežni inteligentni nadzor za 
izredno natančno proizvodnjo in nizko 
uporabo virov; brezžična avtomatizacija in 
logistika za hitro rekonfiguracijo obratov; 
integrirana okolja za oblikovanje, 
simulacijo, optimizacijo, predstavitev in 
virtualno proizvodnjo; proizvodne 
tehnologije za miniaturizirane sisteme IKT 
in za sisteme, ki so prepleteni z materiali in 
objekti vseh vrst.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 328
Priloga I, del Teme, podnaslov Informacijske in komunikacijske tehnologije, razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 4, podalinea 1

- orodja, ki podpirajo zaupanje v IKT in 
njihove uporabe; mnogokratni in zvezni 
sistemi za upravljanje identitete; tehnike za 
avtentifikacijo in odobritev; sistemi, ki 

- orodja, ki podpirajo zaupanje v IKT in 
njihove uporabe; mnogokratni in zvezni 
sistemi za upravljanje identitete; tehnike za 
avtentifikacijo in odobritev; sistemi, ki 
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izpolnjujejo potrebe po zasebnosti, ki 
izhajajo iz novega tehnološkega razvoja; 
upravljanje s pravicami in sredstvi, orodja za 
zaščito pred kibernetskimi grožnjami.

izpolnjujejo potrebe po zasebnosti, ki 
izhajajo iz novega tehnološkega razvoja; 
upravljanje s pravicami in sredstvi, orodja za 
zaščito pred nezaželeno e-pošto (spamom) 
in kibernetskimi grožnjami.

Or. en

Obrazložitev

Nezaželena e-pošta (spam) je zaradi ogromnih količin in večje kompleksnosti iz občasne 
neprijetnosti postala velik problem. Naraščajo stroški, ki jih povzroča podjetjem in 
učinkovitemu delovanju elektronskih komunikacij. Zaščita pred nezaželeno e-pošto (spamom) 
zastara z vrtoglavo hitrostjo. EU mora spodbujati razvoj ustreznih tehnoloških orodij, s 
katerimi bomo ta pojav ustavili.

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

Predlog spremembe 329
Priloga I, del Teme, podnaslov Informacijske in komunikacijske tehnologije, razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 4, podalinea 1

- orodja, ki podpirajo zaupanje v IKT in 
njihove uporabe; mnogokratni in zvezni 
sistemi za upravljanje identitete; tehnike za 
avtentifikacijo in odobritev; sistemi, ki 
izpolnjujejo potrebe po zasebnosti, ki 
izhajajo iz novega tehnološkega razvoja; 
upravljanje s pravicami in sredstvi, orodja za 
zaščito pred kibernetskimi grožnjami.

- orodja, ki podpirajo zaupanje v IKT in 
njihove uporabe; mnogokratni in zvezni 
sistemi za upravljanje identitete; tehnike za 
avtentifikacijo in odobritev; sistemi, ki 
izpolnjujejo potrebe po zasebnosti, ki
izhajajo iz novega tehnološkega razvoja; 
upravljanje s pravicami in sredstvi, ki 
temelji na interoperabilnosti in odprtih 
standardih; orodja za zaščito zasebnosti 
pred kibernetskimi grožnjami.

Or. en

Obrazložitev

Evropska podjetja potrebujejo zaščito za interoperabilnost in odprte standarde, če želijo imeti 
koristi od rešitev za upravljanje identitete.  Ta zaščita preprečuje neželene omejitve svobodne 
konkurence za ponudnike programske in strojne opreme. Dejanski objekt, ki mu upravljanje 
identitete zagotavlja zaščito pred kibernetskimi grožnjami, je zasebnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 330
Priloga I, del Teme, podnaslov Informacijske in komunikacijske tehnologije, razdelek 
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Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 4, podalinea 1 a (novo)

- Varnost komunikacij: nove tehnologije 
kodiranja informacij, poleg kriptografije s 
programsko opremo. Razvoj in ocena 
sistemov enkripcije s strojno opremo za 
brezžične, satelitske in optične sisteme. 
Zasnova čvrstih in odpornih kodirnih 
naprav. Ocena dosegljivih stopenj varnosti. 
Uporaba neenakomernih valov prenosa 
(kaotičnih valov), da se poveča stopnja 
varnosti prenosa. Ocena učinkovitosti te 
tehnologije in njena vključitev v obstoječa 
komunikacijska omrežja. 

Or. es

Justification

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe  "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 331
Priloga I, del Teme, podnaslov Informacijske in komunikacijske tehnologije, razdelek Odziv 

na nastajajoče potrebe in nepredvidene politične potrebe, odstavek 1

Dejavnost Prihodnje in nastajajoče 
tehnologije bo pritegnila in pospeševala 
meddisciplinarno raziskovalno odličnost na 
pojavljajočih se raziskovalnih področjih, ki 
so povezana z IKT. Poudarki so na: 
raziskovanju novih meja miniaturizacije in 
računalništva, vključno na primer z 
izkoriščanjem kvantnih učinkov; 
izkoriščanju kompleksnosti omrežnih 
računalniških in komunikacijskih sistemov; 
raziskovanju novih konceptov inteligentnih 
sistemov za nove poosebljene izdelke in 

Dejavnost Prihodnje in nastajajoče 
tehnologije bo pritegnila in pospeševala 
meddisciplinarno raziskovalno odličnost na 
pojavljajočih se raziskovalnih področjih, ki 
so povezana z IKT. Poudarki so na: 
raziskovanju novih meja miniaturizacije in 
računalništva, vključno na primer z 
izkoriščanjem kvantnih učinkov; 
izkoriščanju kompleksnosti omrežnih 
računalniških in komunikacijskih sistemov
vključno s programsko opremo;
raziskovanju novih konceptov inteligentnih 
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storitve ter njihovem preizkušanju. sistemov za nove poosebljene izdelke in 
storitve ter njihovem preizkušanju.

Or. en

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

Predlog spremembe 332
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Pristop, odstavek 1

Za povečanje konkurenčnosti potrebuje 
Evropska industrija radikalne inovacije. 
Svoje zmogljivosti mora usmeriti na izdelke 
in tehnologije z visoko dodano vrednostjo, 
da bi izpolnila zahteve uporabnikov ter tudi 
pričakovanja v zvezi z okoljem, zdravjem in 
druga družbena pričakovanja. Brez raziskav 
spopad s temi konkurenčnimi izzivi ni 
mogoč.

Za povečanje konkurenčnosti potrebuje 
evropska industrija radikalne inovacije. 
Svoje zmogljivosti mora usmeriti na izdelke 
in tehnologije z visoko dodano vrednostjo, 
vključno z ekološkimi tehnologijami, da bi 
izpolnila zahteve uporabnikov ter tudi 
pričakovanja v zvezi z okoljem, zdravjem in 
druga družbena pričakovanja. Brez raziskav 
spopad s temi konkurenčnimi izzivi ni 
mogoč, namen javno financiranih raziskav 
pa mora biti predvsem izpolnjevanje javnih 
potreb in prednostnih nalog.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 333
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Pristop, odstavek 1

Za povečanje konkurenčnosti potrebuje 
evropska industrija radikalne inovacije. 
Svoje zmogljivosti mora usmeriti na izdelke 
in tehnologije z visoko dodano vrednostjo, 
da bi izpolnila zahteve uporabnikov ter tudi 
pričakovanja v zvezi z okoljem, zdravjem in 
druga družbena pričakovanja. Brez raziskav 
spopad s temi konkurenčnimi izzivi ni 
mogoč.

Za povečanje konkurenčnosti potrebuje 
evropska industrija radikalne inovacije. 
Svoje zmogljivosti mora usmeriti na izdelke, 
postopke in tehnologije z visoko dodano 
vrednostjo, da bi izpolnila zahteve 
uporabnikov ter tudi pričakovanja v zvezi z 
okoljem, zdravjem in druga družbena 
pričakovanja. Brez raziskav spopad s temi 
konkurenčnimi izzivi ni mogoč.

Or. es
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Obrazložitev

Nova inačica predloga spremembe 95, ki ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 334
Priloga I, del "Teme", podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 

proizvodne tehnologije, oddelek "Pristop", odstavek 2

Ključni element te teme je učinkovito 
vključevanje nanotehnologije, ved o 
materialih in novih proizvodnih metod, da 
bi dosegli in čim bolj povečali vpliv na 
pretvorbo industrije in istočasno podprli 
trajnostno proizvodnjo in porabo. V skladu 
s tem tematskim okvirom se bo podpiralo 
vse industrijske dejavnosti, ki delujejo v 
povezavi z drugimi tematskimi področji. 
Podprte bodo uporabe v vseh sektorjih in 
na vseh področjih veda o materialih, visoko 
zmogljiva proizvodnja in tehnologije, 
nanobiotehnologija ali nanoelektronika.

Konkurenčnost industrije v prihodnosti bo 
v veliki meri odvisna od nanotehnologij in 
njihovih aplikacij. RTR na področju 
nanoznanosti in nanotehnologij, ki so se 
uveljavile na številnih področjih, lahko 
pospešijo pretvorbo evropske industrije. 
Evropska unija ima priznano vodilno vlogo 
na področjih, kot so nanoznanosti, 
nanotehnologije, materiali in proizvodne 
tehnologije, ki se mora okrepiti, da bi 
zagotovili in okrepili njen položaj na visoko 
konkurenčnem svetovnem prizorišču.

Or. fr

Obrazložitev

Področje, ki ga pokriva ta tematika, je izredno obširno. Izkušnje iz šestega okvirnega 
programa za raziskave kažejo, da se je treba bolj osredotočiti na nanoznanosti in 
nanotehnologije, zato da se prepreči preveliko razpršenost sredstev.

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

Predlog spremembe 335
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Pristop, odstavek 3

Srednjeročni pristop je osredotočiti se na 
zbliževanje znanja in spretnosti iz različnih 
disciplin z izkoriščanjem v uporabo 
usmerjenih znanstvenih in tehnoloških 
sinergij. Dolgoročni cilj teme je kapitalizirati 
ogromna pričakovanja nanoznanosti in 
nanotehnologij za oblikovanje industrije in 
gospodarstva, ki resnično temeljita na 

Srednjeročni pristop je osredotočiti se na 
zbliževanje znanja in spretnosti iz različnih 
disciplin z izkoriščanjem v uporabo 
usmerjenih znanstvenih in tehnoloških 
sinergij. Dolgoročni cilj teme je kapitalizirati 
ogromna pričakovanja nanoznanosti in 
nanotehnologij za oblikovanje industrije in 
gospodarstva, ki resnično temeljita na 
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znanju. V obeh primerih bo bistveno 
zagotoviti uporabo znanja, ustvarjenega z 
uspešnim razširjanjem in izkoriščanjem 
rezultatov.

znanju. V obeh primerih bo bistveno vsem 
evropskim državljanom zagotoviti uporabo 
znanja, ustvarjenega z uspešnim 
razširjanjem in izkoriščanjem rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 336
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Pristop, odstavek 3 a (novo)

Konkurenčnost industrije prihodnosti bo v 
veliki meri odvisna od nanotehnologij in 
njihove uporabe. EU je na mnogih 
področjih nanotehnologije, nanoznanosti, 
materialov in proizvodnih tehnologij 
vodilna na svetu. Ohraniti mora to prednost 
in spodbujati nove ukrepe, s katerimi bo 
utrdila in izboljšala svoj položaj v nadvse 
konkurenčnem svetu. 
Raziskave in tehnološki razvoj na različnih 
področjih nanoznanosti, nanotehnologije, 
materialov in proizvodnje lahko pospešijo 
postopek preoblikovanja evropske 
industrije.

Or. es

Obrazložitev

Popravek predhodnega predloga spremembe 96. Konkurenčnost evropske industrije bo v 
prihodnosti zelo odvisna od nanotehnologij, materialov in proizvodnih sistemov ter njihove 
uporabe, zato lahko raziskave in razvoj na teh področjih pospešijo postopek preoblikovanja 
evropske industrije in povečajo njeno konkurenčnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 337
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Pristop, odstavek 5

Ta tema je še posebej pomembna za MSP 
zaradi njihovih potreb in vloge pri napredku 

Ta tema je še posebej pomembna za MSP 
zaradi njihovih potreb in vloge pri napredku 
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tehnologije in njeni uporabi. Področja, ki so 
še posebej pomembna, vključujejo: nano-
instrumente, -orodja in -naprave (zaradi 
koncentracije visokotehnoloških MSP z 
visoko rastjo v tem sektorju); tehnične 
tekstilije (značilno za tradicionalen sektor v 
procesu hitrega preoblikovanja, kar zadeva 
mnoga MSP); vesoljske sisteme; mehanske 
industrije (npr. strojno orodje – kjer so 
evropska MSP vodilna v svetu), kot tudi 
druge sektorje, v katere je vključenih veliko 
MSP, ki bodo imela koristi od uvedbe novih 
poslovnih modelov, materialov in izdelkov.

tehnologije in njeni uporabi. Področja, ki so 
še posebej pomembna, vključujejo: 
nanoinstrumente, -orodja in -naprave (zaradi 
koncentracije MSP z visoko rastjo v tem 
sektorju); tehnične tekstilije (značilno za 
tradicionalen sektor v procesu hitrega 
preoblikovanja, kar zadeva mnoga MSP); 
letalske in vesoljske sisteme; mehanske 
industrije (npr. strojno orodje – kjer so 
evropska MSP vodilna v svetu), kot tudi 
druge sektorje, v katere je vključenih veliko 
MSP, ki bodo imela koristi od uvedbe novih 
poslovnih modelov, materialov in izdelkov.

Or. es

Obrazložitev

Popravek predhodnega predloga spremembe 97. Mnoga mala in srednje velika podjetja 
nastanejo z odcepitvijo od univerz ali podobnih ustanov in v tem primeru so res 
visokotehnološka podjetja, kar pa ni splošno pravilo. Zato je bolje črtati izraz 
„visokotehnološki“, da ne bi izključili tistih, ki to niso, vendar želijo biti vključena v ta 
oddelek ter v vključevanje izdelkov in storitev visoke dodane vrednosti.

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

Predlog spremembe 338
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 1, odstavek 3

Poleg tega bo dejavnost usmerjena na 
sorodne izzive in družben kontekst ter na 
sprejemanje nanotehnologije. To bo 
vključevalo raziskave vseh vidikov ocene 
tveganja (npr. nano-toksikologija in -
ekotoksikologija) ter tudi varnost, 
nomenklaturo, meroslovje in standarde, ki 
postajajo vedno bolj pomembni pri izgradnji 
poti za industrijske uporabe. Poleg tega se 
bodo uvedli posebni ukrepi za vzpostavitev 
namenskih centrov za znanje in izkušnje ter 
tudi kot središčna točka za izvajanje 
celostnega in odgovornega pristopa 
Komisije do nanotehnologije, kot je bilo 
zasnovano v s tem povezanem akcijskem 
načrtu. 

Poleg tega bo dejavnost usmerjena na 
sorodne izzive in družben kontekst, z 
obravnavanjem širših družbenih in etičnih 
vprašanj, ter na sprejemanje 
nanotehnologije. To bo vključevalo 
raziskave vseh vidikov ocene tveganja (npr. 
nano-toksikologija in -ekotoksikologija) ter
tudi varnost, nomenklaturo, meroslovje in 
standarde, ki postajajo vedno bolj pomembni 
pri izgradnji poti za industrijske uporabe. 
Poleg tega se bodo uvedli posebni ukrepi za 
vzpostavitev namenskih centrov za znanje in 
izkušnje ter tudi kot središčna točka za 
izvajanje celostnega in odgovornega pristopa 
Komisije do nanotehnologije, kot je bilo 
zasnovano v s tem povezanem akcijskem 



PE 374.414v01-00 10/87 AM\619004SL.doc

SL

načrtu.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 339
Priloga I, del "Teme", podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 

proizvodne tehnologije, oddelek "Dejavnosti", zaporedna točka 2, odstavek 1

Novi napredni materiali z večjo vsebnostjo 
znanja, nove funkcionalnosti in izboljšana 
zmogljivost so vedno bolj nujni za 
industrijsko konkurenčnost in trajnostni 
razvoj. Glede na nove modele proizvodne 
industrije so materiali in ne več postopki 
predelave tisti, ki postajajo najpomembnejši 
dejavnik pri povečanju vrednosti izdelkov in 
njihove zmogljivosti

Novi napredni materiali, zlasti sestavljeni, z 
večjo vsebnostjo znanja, nove 
funkcionalnosti in izboljšana zmogljivost so 
vedno bolj nujni za industrijsko 
konkurenčnost in trajnosten razvoj. Glede na 
nove modele v proizvodni industriji so 
materiali in ne več postopki predelave tisti, 
ki postajajo najpomembnejši dejavnik pri 
povečanju vrednosti izdelkov in njihove 
zmogljivosti

Or. fr

Obrazložitev

Mnogo je raziskovalnih dejavnosti o kompozitih, kot so kovine, katerih sestavine predstavljajo 
določene posebnosti (pultruzija, zlepljenost...), ki niso prisotne pri spajanju kovin 
(varjenje...).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 340
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 2, odstavek 2

Raziskave se bodo usmerile na razvoj novih, 
na znanju temelječih materialov s po meri 
narejenimi lastnostmi. To zahteva 
inteligenten nadzor nad posebnimi 
lastnostmi, predelavo in proizvodnjo ter 
upoštevanje možnih vplivov na zdravje in 
okolje v njihovem celotnem življenjskem 
ciklusu. Poudarek bo na novih naprednih 
materialih, pridobljenih z uporabo potenciala 
nanotehnologij in biotehnologij in/ali z 
„učenjem od narave“, zlasti visoko 

Raziskave se bodo usmerile na razvoj novih, 
na znanju temelječih materialov s po meri 
narejenimi lastnostmi. To zahteva 
inteligenten nadzor nad posebnimi 
lastnostmi, predelavo in proizvodnjo ter 
upoštevanje možnih vplivov na zdravje in 
okolje v njihovem celotnem življenjskem 
ciklusu. Poudarek bo na novih naprednih 
materialih, pridobljenih z uporabo potenciala 
nanotehnologij in biotehnologij in/ali z 
„učenjem od narave“, zlasti visoko 
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zmogljivih nano-materialih, bio materialih in 
hibridnih materialih.

zmogljivih nano-materialih, bio materialih, 
umetnih materialih in hibridnih materialih.

Or. es

Obrazložitev

Poročevalec predlaga, da bi izraz "metamateriali" iz nekdanjega predloga spremembe 100 
zaradi večje jasnosti nadomestili z "umetnimi materiali".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 341
Priloga I, del "Teme", podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 

proizvodne tehnologije, oddelek "Dejavnosti", zaporedna točka 3, odstavek 1

Nov pristop k proizvodnji je potreben za 
preoblikovanje industrije EU od 
industrijskega okolja, ki je usmerjeno na 
vire, do industrijskega okolja, usmerjenega v 
znanje, in bo odvisen od sprejetja povsem 
novega odnosa do stalnega pridobivanja, 
razširjanja, zaščite in financiranja novega 
znanja ter njegove uporabe, vključno s 
spodbujanjem trajnostnih vzorcev 
proizvodnje in porabe. Sem spada
ustvarjanje pravih pogojev za stalne 
inovacije (na področju industrijskih 
dejavnosti in proizvodnih sistemov, vključno 
z gradbeništvom, napravami in storitvami) 
ter za razvijanje generičnih proizvodnih 
„sredstev“ (tehnologije, organizacija in 
proizvodni obrati) ob istočasnem 
izpolnjevanju varnostnih in okoljskih zahtev.

Nov pristop k proizvodnji je potreben za 
preoblikovanje industrije Evropske unije od 
industrijskega okolja, ki je usmerjeno na 
vire, do industrijskega okolja, usmerjenega v 
znanje, in bo odvisen od sprejetja povsem 
novega odnosa do stalnega pridobivanja, 
razširjanja, zaščite in financiranja novega 
znanja ter njegove uporabe, vključno s 
spodbujanjem trajnostnih vzorcev 
proizvodnje in porabe. To pomeni
ustvarjanje pravih pogojev za stalne 
inovacije (na področju industrijskih 
dejavnosti in proizvodnih sistemov, vključno 
z gradbeništvom, napravami in storitvami) 
ter za razvijanje generičnih "proizvodnih 
sredstev" (tehnologije, organizacija in 
proizvodni obrati) ob istočasnem 
izpolnjevanju varnostnih in okoljskih zahtev, 
zlasti kar zadeva sestavljene materiale.

Or. fr

Obrazložitev

Mnogo je raziskovalnih dejavnosti o kompozitih, kot so kovine, katerih sestavine predstavljajo 
določene posebnosti (zlepljenost), ki niso prisotne pri spajanju kovin (varjenje...).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 342
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 3, odstavek 2

Raziskave se bodo usmerile na številna 
področja: razvoj in potrditev novih 
industrijskih modelov in strategij, ki 
pokrivajo vse vidike življenjskega ciklusa 
izdelkov in procesov; prilagodljivi 
proizvodni sistemi, ki premagujejo obstoječe 
omejitve v procesu in omogočajo nove 
proizvodne in predelovalne metode; 
proizvodnja z mrežasto strukturo za razvoj 
orodij in metod za dejavnosti sodelovanja, ki 
imajo dodano vrednost, v svetovnem merilu; 
orodja za hiter prenos in vključevanje novih 
tehnologij v načrtovanje in delovanje 
proizvodnih procesov; ter izkoriščanje 
zbliževanja nano-, bio-, informacijskih in 
kognitivnih tehnologij za razvoj novih 
izdelkov in tehnoloških konceptov ter 
možnosti za nove industrije.

Raziskave se bodo usmerile na številna 
področja: razvoj in potrditev novih 
industrijskih modelov in strategij, ki 
pokrivajo vse vidike življenjskega ciklusa 
izdelkov in procesov; prilagodljivi 
proizvodni sistemi, ki premagujejo obstoječe 
omejitve v procesu in omogočajo nove ali 
izboljšane proizvodne in predelovalne 
metode; proizvodnja z mrežasto strukturo za 
razvoj orodij in metod za dejavnosti 
sodelovanja, ki imajo dodano vrednost, v 
svetovnem merilu; orodja za hiter prenos in 
vključevanje novih tehnologij v načrtovanje 
in delovanje proizvodnih procesov; ter 
izkoriščanje zbliževanja nano-, bio-, 
informacijskih in kognitivnih tehnologij za 
razvoj novih izdelkov in tehnoloških 
konceptov ter možnosti za nove industrije. 
Prizadevati si je treba, da bodo MSP, 
skupaj s tradicionalnimi sektorji, vključena 
v nove zahteve dobavne verige, in da se bo 
spodbujalo ustanavljanje visokotehnoloških 
MSP kot osnovnega pogoja za korenite 
spremembe industrije. Temu je treba 
nameniti najmanj 20 % proračuna, 
predvidenega za to prednostno temo.

Or. es

Obrazložitev

Popravek nekdanjega predloga spremembe 102, zato da se vključijo mala in srednje velika 
podjetja iz tradicionalnih sektorjev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 343
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 3, odstavek 2

Raziskave se bodo usmerile na številna 
področja: razvoj in potrditev novih 

Raziskave se bodo usmerile na številna 
področja: razvoj in potrditev novih 
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industrijskih modelov in strategij, ki 
pokrivajo vse vidike življenjskega ciklusa 
izdelkov in procesov; prilagodljivi 
proizvodni sistemi, ki premagujejo obstoječe 
omejitve v procesu in omogočajo nove 
proizvodne in predelovalne metode; 
proizvodnja z mrežasto strukturo za razvoj 
orodij in metod za dejavnosti sodelovanja, ki 
imajo dodano vrednost, v svetovnem merilu; 
orodja za hiter prenos in vključevanje novih 
tehnologij v načrtovanje in delovanje 
proizvodnih procesov; ter izkoriščanje 
zbliževanja nano, bio, informacijskih in 
kognitivnih tehnologij za razvoj novih 
izdelkov in tehnoloških konceptov ter 
možnosti za nove industrije.

industrijskih modelov in strategij, ki 
pokrivajo vse vidike življenjskega ciklusa 
izdelkov in procesov; prilagodljivi 
proizvodni sistemi, ki premagujejo obstoječe 
omejitve v procesu in omogočajo nove 
proizvodne in predelovalne metode; 
proizvodnja z mrežasto strukturo za razvoj 
orodij in metod za dejavnosti sodelovanja, ki 
imajo dodano vrednost, v svetovnem merilu; 
orodja za hiter prenos in vključevanje novih 
tehnologij v načrtovanje in delovanje 
proizvodnih procesov; ter izkoriščanje 
multidisciplinarnih raziskovalnih omrežij 
in zbliževanja nano-, bio-, informacijskih in 
kognitivnih tehnologij za razvoj novih 
hibridnih tehnologij, izdelkov in 
tehnoloških konceptov ter možnosti za nove 
industrije.

Or. en

Obrazložitev

Nanoznanosti in nanotehnologije so že po naravi multidisciplinarne. Zato je med poglavitnimi 
pogoji za inovacije na tem raziskovalnem področju tudi razvoj multidisciplinarnih omrežij za 
raziskave, izobraževanje in usposabljanje, ki bodo združevala širok spekter znanstvenih 
področij, kot so nanotehnologije, vede o materialih, tehniške vede, informacijske in 
komunikacijske tehnologije, biotehnologije, znanosti o Zemlji in okoljske znanosti. Končni cilj 
je razviti nove hibridne tehnologije in veliko križanj med različnimi znanstvenimi 
disciplinami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 344
Priloga I, del Teme, podnaslov Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 4, odstavek 2

Raziskave se bodo usmerile na nove uporabe 
in nove rešitve za pospešitev postopkov, ki 
so odgovor na glavne izzive ter tudi na 
potrebe RTR, ki so jih ugotovile različne 
evropske tehnološke platforme. 
Vključevanje novega znanja ter 
nanotehnologij, tehnologij materialov in 
proizvodnih tehnologij bo dobilo podporo v 
uporabah znotraj posameznega sektorja ter 
med sektorji, kot so zdravje, gradbeništvo, 

Raziskave se bodo usmerile na nove uporabe 
in nove rešitve za pospešitev postopkov, ki 
so odgovor na glavne izzive ter tudi na 
potrebe RTR, ki so jih ugotovile različne 
evropske tehnološke platforme. 
Vključevanje novega znanja ter 
nanotehnologij, tehnologij materialov in 
proizvodnih tehnologij bo dobilo podporo v 
uporabah znotraj posameznega sektorja ter 
med sektorji, kot so zdravje, predelava 
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vesoljska industrija, promet, energetika, 
kemija, okolje, tekstilni izdelki in oblačila, 
celuloza in papir ter strojništvo, kot tudi na 
področju splošne teme varstva pri delu.

hrane, gradbeništvo (vključno z javnimi 
deli), letalska in vesoljska industrija, 
promet, energetika, kemija, okolje, tekstilni 
izdelki in oblačila, obutev, celuloza in papir 
ter strojništvo, kot tudi na področju splošne 
teme varstva pri delu.

Or. es

Obrazložitev

Navedeni sektorji, ki jim raziskovanje tega področja lahko prinese korist, ne smejo biti 
izključeni. Manjši popravek predhodnega predloga spremembe 103: "letalska in vesoljska 
industrija".

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 345
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Cilj

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, v 
bolj trajnosten sistem, ki temelji na 
raznoliki paleti energetskih virov in 
nosilcev, v povezavi z boljšo energetsko 
učinkovitostjo, da bi se soočili s perečimi 
izzivi varnosti oskrbe in podnebnih 
sprememb in istočasno povečali 
konkurenčnost evropske energetske 
industrije.

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema v 
najbolj trajnostno energetsko učinkovito in 
najmanj od fosilnih goriv odvisno 
gospodarstvo na svetu do leta 2020, saj tako 
trajnostno energetsko gospodarstvo 
zahteva, da so redka javna raziskovalna 
sredstva namenjena predvsem raznoliki 
paleti obnovljivih energetskih virov in 
nosilcev v povezavi z boljšo energetsko 
učinkovitostjo in tehnologijami za 
ohranjanje energije, ki se lahko hitro 
soočijo s perečimi izzivi varnosti oskrbe in 
podnebnih sprememb in istočasno povečali 
konkurenčnost evropske trajnostne 
energetske industrije.

Or. en

Justification

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
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emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency / conservations technologies.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 346
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Cilj

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, v 
bolj trajnosten sistem, ki temelji na raznoliki 
paleti energetskih virov in nosilcev, v 
povezavi z boljšo energetsko učinkovitostjo, 
da bi se soočili s perečimi izzivi varnosti 
oskrbe in podnebnih sprememb in istočasno 
povečali konkurenčnost evropske energetske 
industrije.

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, v 
bolj trajnosten sistem, ki je manj odvisen od 
uvoženih goriv in ki temelji na raznoliki 
paleti čistih in zlasti obnovljivih energetskih 
virov in nosilcev, v povezavi z boljšo 
energetsko učinkovitostjo, podporo za 
poligeneracijsko, bolj racionalno porabo in 
shranjevanje energije, da bi se soočili s 
perečimi izzivi varnosti oskrbe in podnebnih 
sprememb in istočasno povečali 
konkurenčnost evropske energetske 
industrije.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 735 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 347
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Cilj

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, v 
bolj trajnosten sistem, ki temelji na raznoliki 
paleti energetskih virov in nosilcev, v 
povezavi z boljšo energetsko učinkovitostjo, 
da bi se soočili s perečimi izzivi varnosti 
oskrbe in podnebnih sprememb in istočasno 
povečali konkurenčnost evropske energetske 
industrije.

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, v 
bolj trajnosten sistem, ki temelji na raznoliki 
paleti energetskih virov (zlasti obnovljivih) 
in nosilcev, v povezavi z boljšo energetsko 
učinkovitostjo, da bi se soočili s perečimi 
izzivi varnosti oskrbe in podnebnih 
sprememb in istočasno povečali 
konkurenčnost evropske energetske 
industrije.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 738 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 348
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Cilj, odstavek 1 a (novo)

Decentralizirane tehnologije, ki slonijo na 
raznoliki paleti obnovljivih energetskih 
virov, lahko dodatno zmanjšajo stroške 
infrastrukture za prenos in distribucijo ter 
bodo imele velik pomen pri uresničevanju 
cilja postati energetsko najučinkovitejše 
gospodarstvo.

Or. en

Obrazložitev

Decentralizirano inteligentno porazdeljeno omrežje bo nujno za zagotovitev zanesljive oskrbe 
z energijo in zmanjšanje izgube energije zaradi prenosa in distribucije. Dolgoročno lahko 
decentraliziran energetski sistem zmanjša stroške prenosa energije, spodbuja inovacije ter 
zagotovi prave priložnosti za delovna mesta na lokalni in regionalni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 349
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Cilj, odstavek 1

Trenutne projekcije kažejo, da se večina 
ključnih energijskih kazalnikov (npr. poraba 
energije, odvisnost od fosilnih goriv, 
odvisnost od uvoza, emisije CO2, cene 
energije) giblje v napačno smer na ravni EU 
in celo še bolj na svetovni ravni. Energetske 
raziskave bodo pomagale obrniti te trende, 
vzpostaviti ravnovesje med povečano 
učinkovitostjo, dostopnostjo, 
sprejemljivostjo in varnostjo obstoječih 
tehnologij ter virov energije, hkrati pa bo 

Trenutne projekcije kažejo, da se večina 
ključnih energijskih kazalnikov (npr. poraba 
energije, odvisnost od fosilnih goriv, 
odvisnost od uvoza, emisije CO2, cene 
energije) giblje v napačno smer na ravni EU 
in celo še bolj na svetovni ravni. Energetske 
raziskave bodo pomagale obrniti te trende, 
vzpostaviti ravnovesje med povečano 
učinkovitostjo, dostopnostjo, 
sprejemljivostjo in varnostjo obstoječih 
tehnologij ter virov energije, hkrati pa bo 
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njihov namen dolgoročnejši premik 
paradigem v načinu, kako Evropa proizvaja 
in porablja energijo. Energetske raziskave 
bodo torej neposredno prispevale k uspehu 
politike EU in zlasti k dosežkom sedanjih in 
prihodnjih ciljev EU na področju energije in 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

njihov namen dolgoročnejši premik 
paradigem v načinu, kako Evropa proizvaja 
in porablja energijo. Energetske raziskave 
bodo torej neposredno prispevale k uspehu 
politike EU in zlasti k dosežkom sedanjih in 
prihodnjih ciljev EU na področju energije in 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, 
kakor tudi k dostopnim cenam energije za 
državljane in podjetja.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da energetske raziskave dolgoročno prispevajo k dostopnim cenam 
energije za državljane in podjetja.

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

Predlog spremembe 350
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Pristop, odstavek 3

Pomemben cilj te teme je krepitev 
konkurenčnosti evropskega sektorja 
energetike glede na resno svetovno 
konkurenco, kar bo evropski industriji 
zagotovilo sposobnost, da doseže ali ohrani 
svetovno vodilno vlogo na področju ključnih 
energetskih tehnologij. Življenjska sila 
sektorja energetike so zlasti MSP, ki igrajo 
bistveno vlogo v energetski verigi in bodo 
ključ do spodbujanja inovacij. Njihova 
močna udeležba v raziskovalnih in 
predstavitvenih dejavnostih je bistvenega 
pomena in se bo aktivno spodbujala.

Pomemben cilj te teme je krepitev 
konkurenčnosti evropskega sektorja 
energetike glede na resno svetovno 
konkurenco, kar bo evropski industriji 
zagotovilo sposobnost, da doseže ali ohrani 
svetovno vodilno vlogo na področju ključnih 
energetskih tehnologij. Vodilno vlogo je v 
močni konkurenci mogoče zagotoviti samo 
z velikimi vlaganji v raziskave in razvoj. 
Življenjska sila sektorja energetike so zlasti 
MSP, ki igrajo bistveno vlogo v energetski 
verigi in bodo ključ do spodbujanja inovacij. 
Njihova močna udeležba v raziskovalnih in 
predstavitvenih dejavnostih je bistvenega 
pomena in se bo aktivno spodbujala.

Or. de

Obrazložitev

Treba je jasno določiti, da velika vlaganja v raziskave in razvoj prispevajo, da si Evropa 
zagotovi vodilno vlogo v svetovni konkurenci.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
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Harms

Predlog spremembe 351
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, odstavek -1 (novo)

Dodeljevanje sredstev v sektorju energetike 
mora temeljiti na merilih, ki omogočajo 
ocenjevanje tehnologij na podlagi njihove 
sposobnosti pomagati EU pri doseganju 
njenih energetskih ciljev. Ti morajo 
ustvariti sektor energetike, ki je 
konkurenčen, okoljsko trajnosten in varen. 
Sorazmerno omejena sredstva EU za 
raziskave in razvoj, namenjena tej temi, je 
treba nameniti predvsem tehnologijam, ki 
lahko hitro zmanjšajo emisije CO2 .

Or. en

Obrazložitev

Sorazmerno omejena sredstva EU za raziskave in razvoj, namenjena nejedrskim energetskim 
vprašanjem, je treba prednostno namenjati tehnologijam, ki so visoko uvrščene glede na 
objektivna znanstvena merila, kot so: zmanjšanje odvisnosti EU od energije in znižanje ravni 
uvožene energije ter zmanjšanje številnih težav pri varnostni politiki, hitro zmanjšanje emisij 
CO2 in prispevanje k splošni konkurenčnosti EU ter ustvarjanje delovnih mest v kratkem 
časovnem obdobju.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 352
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, odstavek -1 a) (novo)

Dejavnosti so predstavljene po prednostnem 
vrstnem redu.

Or. en

Obrazložitev

Prednost je treba dati tehnologijam, ki bodo prinesle hitro preoblikovanje v trajnosten in 
varen sektor energetike v Evropi. Potreben je dodaten razmislek o preteklem financiranju in 
zmožnostih, ki jih ima tržni sektor za financiranje razvoja. Ob upoštevanju navedenih zadev je 
za sektor energetike priporočljiv prednostni seznam.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 353
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, odstavek -1 b) (novo)

Določijo se jasne in ločene proračunske 
vrstice pri energetskih raziskavah za vsako 
s tem povezano tehnologijo.

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot v četrtem okvirnem programu (1995–1998), ko so obnovljivi viri energije, 
energetska učinkovitost in fosilna energija imeli svoje opredeljene proračune, je treba tudi v 
prihodnjem okvirnem programu sprejeti jasne proračunske vrstice. Razen dejstva, da se bo s 
tem povečalo zaupanje vlagateljev in bo mogoče boljše načrtovanje, bosta Parlament in 
javnost lahko dobila natančnejše količinske informacije o tem, kako EU porablja denar 
davkoplačevalcev. S tem se bosta izboljšala preglednost in nadzor.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 354
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, odstavek -1 c) (novo)

20 % razpoložljivih sredstev v okviru te 
teme je treba porabiti za raziskave, ki so 
neposredno povezane z energetsko 
učinkovitostjo in varčevanjem z energijo, 
60 % je treba porabiti za obnovljive vire 
energije, 9 % za inteligentna energetska 
omrežja, 3 % za raziskave, povezane z 
znanjem za oblikovanje politike, 4 % za 
vodik in gorivne celice in 4 % za zajetje in 
skladiščenje ogljika.

Or. en

Justification

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
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research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 355
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka -1 (novo)

Energetska učinkovitost in varčevanje z 
energijo
Velike možnosti za energetske prihranke in 
izboljšanje energetske učinkovitosti je treba 
izkoristiti z optimalizacijo, potrjevanjem in 
predstavitvijo novih konceptov in tehnologij 
za zgradbe, storitve in industrijo. To 
vključuje kombinacijo trajnostnih strategij 
in tehnologij za večjo energetsko 
učinkovitost, uporabo obnovljive energije 
ter soproizvodnje in vključevanje 
obsežnejših sistemov za upravljanje 
povpraševanja v mestih in skupnostih. Te 
obsežne ukrepe bodo lahko podprle 
inovativne R&R, ki obravnavajo posebne 
komponente ali tehnologije, npr. za 
soproizvodnjo in eko-zgradbe. Ključni cilj 
je optimalizacija energetskega sistema 
lokalnih skupnosti, usklajevanje znatnega 
zmanjšanja v povpraševanju po energiji z 
najbolj dostopno in trajnostno rešitvijo 
glede dobave, vključno z uporabo novih 
goriv v namenskih flotah.

Or. en

(s tem predlogom spremembe želi Parlament premakniti zaporedno točko 8 v izvornem 
besedilu Komisije na mesto zaporedne točke 1)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je samo sprememba v vrstnem redu naštetih dejavnosti. Prednost je 
treba dati tehnologijam, ki bodo prinesle hitro preoblikovanje v trajnosten in varen sektor 
energetike v Evropi. Ohranjanje energije in energetska učinkovitost veljata za 
najpomembnejši prednostni nalogi.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 356
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 1

Strategija celostnega raziskovanja in 
uporabe, ki jo je razvila evropska 
tehnološka platforma za vodik in gorivne 
celice, zagotavlja podlago za strateški, 
celosten program za uporabo v prometu ter
stacionarno in prenosno uporabo, namenjen 
zagotavljanju močnih tehnoloških temeljev 
za izgradnjo konkurenčne industrije na 
področju gorivnih celic, dobave vodika in 
opreme v EU. Program bo zajemal: temeljne 
in uporabne raziskave ter tehnološki razvoj; 
predstavitvene („usmerjevalne) projekte 
velikega obsega za potrditev rezultatov 
raziskav in zagotovitev povratnih informacij 
za nadaljnje raziskave; medsektorske in 
socialno-ekonomske raziskovalne dejavnosti 
v podporo učinkovitim prehodnim 
strategijam in za zagotavljanje racionalne 
podlage za politične odločitve in razvoj 
okvira trga. Industrijske uporabne raziskave, 
predstavitvene in medsektorske dejavnosti v 
okviru programa se bodo po možnosti 
izvajale preko skupne tehnološke pobude. Ta 
strateško upravljan, ciljno usmerjen ukrep bo 
dopolnjen in tesno usklajen s prizadevanjem 
za predhodne raziskave s sodelovanjem, 
namenjenim doseganju prodora kritičnih 
materialov, procesov in nastajajočih 
tehnologij.

Strategija celostnega raziskovanja zagotavlja 
podlago za strateški, celosten program za 
stacionarno in prenosno uporabo, ki temelji 
na obnovljivih virih energije, namenjen 
zagotavljanju močnih tehnoloških temeljev 
za izgradnjo konkurenčne industrije na 
področju gorivnih celic, dobave vodika in 
opreme v EU. Program bo zajemal: temeljne 
in uporabne raziskave ter tehnološki razvoj; 
predstavitvene („usmerjevalne) projekte 
velikega obsega za potrditev rezultatov 
raziskav in zagotovitev povratnih informacij 
za nadaljnje raziskave; medsektorske in 
socialno-ekonomske raziskovalne dejavnosti 
v podporo učinkovitim prehodnim 
strategijam in za zagotavljanje racionalne 
podlage za politične odločitve in razvoj 
okvira trga. Industrijske uporabne raziskave, 
predstavitvene in medsektorske dejavnosti v 
okviru programa se bodo po možnosti 
izvajale preko skupne tehnološke pobude. Ta 
strateško upravljan, ciljno usmerjen ukrep bo 
dopolnjen in tesno usklajen s prizadevanjem 
za predhodne raziskave s sodelovanjem, 
namenjenim doseganju prodora kritičnih 
materialov, procesov in nastajajočih 
tehnologij.

Or. en

(this amendment by the Parliament proposes to move bullet 1- in the original text of the 
Commission- after bullet 6 Clean coal technologies)

Justification

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 
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In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 357
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 1 a (novo)

Obnovljivi viri energije

Or. en

Obrazložitev

Prednost je treba dati tehnologijam, ki bodo prinesle hitro preoblikovanje v trajnosten in 
varen sektor energetike v Evropi. Potreben je dodaten razmislek o preteklem financiranju in 
zmožnostih, ki jih ima tržni sektor za financiranje razvoja. Zagotovo je treba v prihodnjih 
letih množično razvijati obnovljive vire energije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 358
Priloga I, del Teme, podnaslovEnergetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 2

Razvoj in predstavitev integriranih 
tehnologij za proizvodnjo električne energije 
iz obnovljivih virov, ki ustrezajo različnim 
regionalnim razmeram, da bi zagotovili 
sredstva za trajnostno povečanje deleža 
proizvodnje obnovljive električne energije v 
EU. Raziskave naj bi povečale skupno 
učinkovitost konverzije, znatno znižale cene 
električne energije, okrepile zanesljivost 

Razvoj in predstavitev integriranih 
tehnologij za proizvodnjo električne energije 
iz obnovljivih virov, ki ustrezajo različnim 
regionalnim razmeram, da bi zagotovili 
sredstva za trajnostno povečanje deleža 
proizvodnje obnovljive električne energije v 
EU. Raziskave naj bi povečale skupno 
učinkovitost konverzije, znatno znižale cene 
električne energije, okrepile zanesljivost 
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procesa in nadalje zmanjšale vpliv na okolje. 
Poudarek bo na fotovoltaiki, vetru in 
biomasi (vključno z biološko razgradljivim 
delom odpadkov). Poleg tega bodo raziskave 
namenjene uresničitvi celotnega potenciala 
drugih obnovljivih virov energije: 
geotermalna, toplotna sončna energija ter 
energija oceanov in manjših voda.

procesa in nadalje zmanjšale vpliv na okolje. 
Poudarek bo na fotovoltaiki, vetru in 
biomasi (vključno z biološko razgradljivim 
delom odpadkov). Poleg tega bodo raziskave 
namenjene uresničitvi celotnega potenciala 
drugih obnovljivih virov energije: 
geotermalna, toplotna sončna energija ter 
energija oceanov in voda.

Or. de

Obrazložitev

Med vire obnovljive energije ne sodijo le manjše, ampak tudi velike vode, njihov delež pri 
proizvodnji električne energije pa bi se moral v prihodnjih letih še bistveno povečal. 
Raziskovalne dejavnosti, potrebne  na področju vodne energije, se osredotočajo predvsem na 
povečanje učinkovitosti naprav, boljše izkoriščanje obstoječega potenciala in trajnost. To 
velja  za manjše in velike vode. Zato podpore raziskavam ni smiselno omejiti samo na manjše 
vode.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 359
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 3

Razvoj in predstavitev izboljšanih tehnologij 
za konverzijo za trajnostno proizvodnjo in 
dobavne verige za trdna, tekoča in plinasta 
goriva iz biomase (vključno z biološko 
razgradljivim delom odpadkov), zlasti 
biogoriva za promet. Poudarek bo na novih 
vrstah biogoriv ter tudi na novih načinih 
proizvodnje in distribucije obstoječih 
biogoriv, vključno s celostno proizvodnjo 
energije in drugimi izdelki z visoko dodano 
vrednostjo preko biorafinerij. Da bi dosegli 
koristi ogljika „od vira do porabnika, bodo 
raziskave usmerjene na izboljšanje 
energetske učinkovitosti, izboljšanje 
povezovanja tehnologije in uporabo surovin. 
Vključena bodo vprašanja, kot je logistika 
surovin, prednormativne raziskave ter 
standardizacija za varno in zanesljivo 
uporabo v prometu in nepremičnih 
aplikacijah. Da bi izkoristili potencial za 
proizvodnjo obnovljivega vodika, bo 

Razvoj in predstavitev izboljšanih tehnologij 
za konverzijo za trajnostno proizvodnjo in 
dobavne verige za trdna, tekoča in plinasta 
goriva iz biomase (vključno z biološko 
razgradljivim delom odpadkov), zlasti 
biogoriva za promet. Potrebne so raziskave
na novih vrstah biogoriv, ki ustrezajo 
celotni analizi goriv „od izvora do vozila, 
zlasti ob polnem upoštevanju energetskega, 
podnebnega, socialnega in okoljskega 
ravnotežja ter ravnotežja rabe zemljišč, ter 
tudi na novih načinih proizvodnje in 
distribucije obstoječih biogoriv, vključno s 
celostno proizvodnjo energije in drugimi 
izdelki z visoko dodano vrednostjo preko bio 
rafinerij. Da bi dosegli koristi ogljika „od 
vira do porabnika, bodo raziskave usmerjene 
na izboljšanje energetske učinkovitosti, 
izboljšanje povezovanja tehnologije in 
uporabo surovin. Vključena bodo vprašanja, 
kot je logistika surovin, prednormativne 
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podpora namenjena procesom, ki izkoriščajo 
biomaso, obnovljivo električno in sončno 
energijo.

raziskave ter standardizacija za varno in 
zanesljivo uporabo v prometu in 
nepremičnih aplikacijah. Da bi izkoristili 
potencial za proizvodnjo obnovljivega 
vodika, bo podpora namenjena procesom, ki 
izkoriščajo biomaso, obnovljivo električno 
in sončno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Sedmi okvirni program mora svoje raziskovalne in razvojne dejavnosti v zvezi s tekočimi 
biogorivi osredotočiti na tiste, ki lahko ustrezajo celotni analizi „od izvora do vozila, zlasti 
glede toplogrednih plinov in drugih socialnih in okoljskih meril.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 360
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 5

Tehnologije za zajemanje in skladiščenje 
CO2 za pridobivanje električne energije 
brez emisij

Tehnologije za zajemanje in skladiščenje 
CO2

Fosilna goriva bodo še naprej neizogibno 
prispevala znaten delež v mešanici 
energetskih virov za prihajajoča desetletja. 
Da bi bila ta možnost združljiva z okoljem, 
zlasti kar zadeva podnebne spremembe, so 
potrebna občutna zmanjšanja škodljivih 
vplivov uporabe fosilnih goriv na okolje, z 
namenom visoko učinkovite proizvodnje 
električne energije s skoraj ničnimi 
emisijami. Razvoj in predstavitev 
učinkovitih in zanesljivih tehnologij za 
zajetje in skladiščenje CO2 je ključnega 
pomena, cilj je znižanje stroškov zajetja in 
skladiščenja CO2 na manj kot 20 EUR/tono 
z več kot 90-odstotnim zajetjem, kot tudi 
zagotovitev dolgoročne stabilnosti, varnosti 
in zanesljivosti skladiščenja CO2.

Fosilna goriva bodo še naprej neizogibno 
prispevala znaten delež v mešanici 
energetskih virov za prihajajoča desetletja. 
Razvoj in predstavitev učinkovitih in 
zanesljivih tehnologij za zajetje in 
skladiščenje CO2 je treba najprej pravilno 
razumeti. Raziskave o tehnologijah zajetja 
in skladiščenja ogljika bodo usmerjene v 
razvoj socialnih, gospodarskih, pravnih in 
okoljskih meril za tehnologijo, vključno z 
zagotovili za trajnost skladiščenja v njegovi 
življenjski dobi. Projekti zajetja in 
skladiščenja ogljika se neodvisno 
znanstveno pregledujejo in nadzorujejo na 
vsaki posamezni lokaciji, rezultati tega pa 
so v celoti dostopni javnosti.

Or. en
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(s tem predlogom spremembe želi Parlament premakniti zaporedno točko 5 v izvornem 
besedilu Komisije za zaporedno točko 7 Inteligentna energetska omrežja)

Obrazložitev

Preden se porabi denar za načrtovanje tehnologije zajetja CO2, je treba najprej podrobno 
razumeti procese, ki omogočajo varno skladiščenje CO2. Raziskovalni sklad za premog in 
jeklo financira tudi raziskave o izolaciji CO2. Leta 2003 je na primer financiral projekt, 
imenovan „Ocena možnosti zajetja CO2 in geološke izolacije.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli in 
Vincenzo Lavarra

Predlog spremembe 361
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 6

Elektrarne, ki za gorivo uporabljajo premog, 
ostajajo gonilna sila v svetovni proizvodnji 
električne energije, vendar imajo znatne 
možnosti za nadaljnje povečanje 
učinkovitosti in zmanjšanje emisij, zlasti 
glede CO2. Da bi ohranili konkurenčnost in 
prispevali k ravnanju z emisijami CO2, bo 
podpora namenjena razvoju in predstavitvi 
tehnologij za konverzijo čistega premoga z 
namenom znatnega povečanja učinkovitosti 
in zanesljivosti elektrarn, zmanjšanja emisij 
onesnaževal in zmanjšanja skupnih stroškov 
v različnih obratovalnih pogojih. Ob 
pričakovanju prihodnjega pridobivanja 
električne energije z ničnimi emisijami je 
treba te dejavnosti pripraviti na razvoj 
tehnologij za zajetje in skladiščenje CO2, ga 
dopolnjevati in povezovati z njim.

Elektrarne, ki za gorivo uporabljajo premog, 
ostajajo gonilna sila v svetovni proizvodnji 
električne energije, vendar imajo znatne 
možnosti za nadaljnje povečanje 
učinkovitosti in zmanjšanje emisij, zlasti 
glede CO2. Da bi ohranili konkurenčnost in 
prispevali k ohranjanju virov in ravnanju z 
emisijami CO2, bo podpora namenjena 
razvoju in predstavitvi tehnologij za 
konverzijo čistega premoga z namenom 
znatnega povečanja učinkovitosti in 
zanesljivosti elektrarn, zmanjšanja emisij 
onesnaževal, vključno s finimi delci, 
elementi v sledeh, živosrebrovimi in 
organskimi spojinami in zmanjšanja 
skupnih stroškov v različnih obratovalnih 
pogojih. Ob pričakovanju prihodnjega 
pridobivanja električne energije z ničnimi 
emisijami je treba te dejavnosti pripraviti na 
razvoj tehnologij za zajetje in skladiščenje 
CO2, ga dopolnjevati in povezovati z njim.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je obravnavati vse izboljšave, ki se lahko izvedejo na obstoječih in/ali prihodnjih 
elektrarnah na premog. Področje uporabe predlogov sprememb je izboljšanje pogojev za 
raziskave v EU, ne le pri povečanju učinkovitosti in zmanjšanju CO2, ampak tudi pri 
doseganju ciljev „ničnih emisij (tj. finih delcev, elementov v sledeh, živosrebrovih in 
organskih spojin).
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli in 
Vincenzo Lavarra

Predlog spremembe 362
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 7

Da bi olajšali prehod na bolj trajnosten 
energetski sistem, so potrebna obsežna 
prizadevanja na področju R&R za povečanje 
učinkovitosti, prožnosti, varnosti in 
zanesljivosti evropskih elektroenergetskih in 
plinskih sistemov ter omrežij. V zvezi z 
električnimi omrežji bosta za cilje 
preoblikovanja sedanjih elektroenergetskih 
omrežij v prožno in interaktivno 
(odjemalci/dobavitelji) storitveno mrežo in 
odprave ovir za obsežno dobavo in 
učinkovito vključevanje obnovljivih virov 
energije ter porazdeljenega pridobivanja 
energije (npr. gorivne celice, mikroturbine, 
motorji s premočrtnim gibanjem) potrebna 
tudi razvoj in predstavitev ključnih 
tehnologij omogočanja (npr. inovativne 
rešitve IKT, tehnologije za skladiščenje 
obnovljivih virov energije, močnostna 
elektronika in naprave HTS). Glede plinskih 
omrežij je cilj predstaviti inteligentnejše in 
učinkovitejše procese in sisteme za prevoz in 
distribucijo plina, vključno z učinkovitim 
vključevanjem obnovljivih virov energije.

Da bi olajšali prehod na bolj trajnosten 
energetski sistem, so potrebna obsežna 
prizadevanja na področju R&R za povečanje 
učinkovitosti, prožnosti, varnosti in 
zanesljivosti evropskih elektroenergetskih in 
plinskih sistemov ter omrežij. V zvezi z 
električnimi omrežji bosta za cilje 
preoblikovanja sedanjih elektroenergetskih 
omrežij v prožno in interaktivno 
(odjemalci/dobavitelji) storitveno mrežo in 
odprave ovir za obsežno dobavo in 
učinkovito vključevanje obnovljivih virov 
energije ter porazdeljenega pridobivanja 
energije (npr. gorivne celice, mikroturbine, 
motorji s premočrtnim gibanjem) ter 
izboljšanje kakovosti oskrbe (glede 
kakovosti napetosti in dostavljene energije) 
potrebna tudi razvoj in predstavitev ključnih 
tehnologij omogočanja (npr. inovativne 
rešitve IKT, tehnologije za skladiščenje 
obnovljivih virov energije, elektronske 
meritve in samodejni sistemi upravljanja 
meritev, močnostna elektronika in naprave 
HTS, nadzorni sistemi IKT za dejavno 
upravljanje omrežij, učinkovito upravljanje 
z delovno silo itd). Glede plinskih omrežij je 
cilj predstaviti inteligentnejše in 
učinkovitejše procese in sisteme za prevoz in 
distribucijo plina, vključno z učinkovitim 
vključevanjem obnovljivih virov energije.

Raziskave povezovanj med 
elektroenergetskimi in plinskimi omrežji 
(npr. integrirani nadzorni centri, večkratne 
meritve, deljena delovna sila) so namenjene 
uresničevanju cilja učinkovitosti v obeh 
sektorjih.

Or. en
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Justification

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli in 
Vincenzo Lavarra

Predlog spremembe 363
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 7

Da bi olajšali prehod na bolj trajnosten 
energetski sistem, so potrebna obsežna 
prizadevanja na področju R&R za 
povečanje učinkovitosti, prožnosti, varnosti 
in zanesljivosti evropskih elektroenergetskih 
in plinskih sistemov ter omrežij. V zvezi z 
električnimi omrežji bosta za cilje 
preoblikovanja sedanjih elektroenergetskih 
omrežij v prožno in interaktivno 
(odjemalci/dobavitelji) storitveno mrežo in 
odprave ovir za obsežno dobavo in 
učinkovito vključevanje obnovljivih virov 
energije ter porazdeljenega pridobivanja 
energije (npr. gorivne celice, mikroturbine, 
motorji s premočrtnim gibanjem) potrebna 
tudi razvoj in predstavitev ključnih 
tehnologij omogočanja (npr. inovativne 
rešitve IKT, tehnologije za skladiščenje 
obnovljivih virov energije, močnostna 
elektronika in naprave HTS). Glede 
plinskih omrežij je cilj predstaviti 
inteligentnejše in učinkovitejše procese in 
sisteme za prevoz in distribucijo plina, 
vključno z učinkovitim vključevanjem 
obnovljivih virov energije.

Povečanje učinkovitosti, varnosti in 
zanesljivosti evropskih elektroenergetskih in 
plinskih sistemov ter omrežij npr. s 
preoblikovanjem sedanjih 
elektroenergetskih omrežij v interaktivno 
(odjemalci/dobavitelji) storitveno mrežo in
razvijanjem inteligentnih merilnih sistemov 
na daljinsko upravljanje (AMM -
Automated Metering Management).
Podpora inteligentnim interaktivnim 
portalom za potrošnike je nujna pri 
spodbujanju učinkovitega upravljanja 
odnosov s strankami. Odstraniti je treba 
ovire za obsežno dobavo in učinkovito 
vključevanje porazdeljenih in obnovljivih 
virov energije.

Or. en
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Obrazložitev

Široka uporaba inteligentnih merilnih sistemov na daljinsko upravljanje je nujno potrebna za 
uresničenje namena EU, da poveča učinkovitost, varnost in zanesljivost evropskih 
elektroenergetskih omrežij. AMM je nepogrešljiv, za ponudbo različnih tarif potrošnikom in 
zato omogoča razpršitev povpraševanja ob konicah ter izboljšuje varnost sistema.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo David Hammerstein Mintz, Claude Turmes in Rebecca 
Harms

Predlog spremembe 364
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 9

Razvoj orodij, metod in modelov za oceno 
glavnih gospodarskih in družbenih vprašanj, 
povezanih z energetskimi tehnologijami. 
Dejavnosti bodo vključevale oblikovanje 
podatkovnih zbirk in scenarijev za razširjeno 
EU ter oceno vpliva energetike in z 
energetiko povezanih politik na varnost 
oskrbe, okolje, družbo in konkurenčnost 
energetske industrije. Posebej pomemben je 
vpliv tehnološkega napredka na politike EU.

Razvoj orodij, metod in modelov za oceno 
glavnih gospodarskih, okoljskih, 
zdravstvenih in družbenih vprašanj, 
povezanih z energetskimi tehnologijami. 
Dejavnosti bodo vključevale oblikovanje 
podatkovnih zbirk in scenarijev za razširjeno 
EU, zlasti za dogovorjeni cilj EU o 
največjem povišanju povprečne globalne 
temperature za +2ºC nad predindustrijsko 
ravnijo, kot tudi za to, da postane 
energetsko najučinkovitejše gospodarstvo 
do 2020, ter oceno vpliva energetike in z 
energetiko povezanih politik na varnost 
oskrbe, okolje, družbo in konkurenčnost 
energetske industrije. Posebej pomemben je 
vpliv tehnološkega napredka na politike EU.

Or. en

(This amendment by the Parliament proposes to move bullet 9- in the original text of the 
Commission- after bullet 5 CO2 capture and storage technologies for zero emission power 

generation)

Justification

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on knowledge for 
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energy polciy making.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo 
Vera in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 365
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 9 a (novo)

Zmanjšanje CO2 v proizvodnih industrijah
Spodbujati raziskovalne dejavnosti v 
sektorjih, vključenih v sistem trgovanja z 
emisijami (ETS). Sistem trgovanja z 
emisijami (ETS) na nek način slabi 
industrijsko konkurenčnost Evrope, pri 
čemer ji hkrati uspešno omogoča vodilen 
položaj pri svetovnih prizadevanjih za 
zmanjšanje emisij CO2.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 819 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Matthias Groote

Predlog spremembe 366
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 9 b (novo)

Novi poklici v sektorju obnovljivih virov 
energije
Nujni so ukrepi za oblikovanje novih 
poklicev, ki vključujejo usposobljenost za 
namestitev in vzdrževanje energetske 
opreme v sektorju obnovljivih virov 
energije. To vključuje uvedbo programov 
usposabljanja in dodatnih ukrepov za 
usposabljanje na ravni poklicnega in 
strokovnega izobraževanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 820 k osnutku poročila Jerzyja 
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Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 367
Priloga I, del Teme, podnaslov Energetika, razdelek Dejavnosti, zaporedna točka 9 c (novo)

Energetski sistemi in naprave, ki temeljijo 
na specifičnih lastnostih materialov in 
tekočin
Razvoj energetskih sistemov in naprav, ki 
temeljijo na uporabi posebnih materialov in 
tekočin, kakor so magnetokalorični 
materiali, barokalorični materiali, 
fotovoltni materiali, superprevodni 
materiali, nanotekočine ter nanomateriali, 
materiali „s spominom, fazno spremenljivi 
materiali in tekočine itd.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 821 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 368
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), naslov

6. Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami)

6. Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami in nevarnostjo naravnih 
nesreč)

Or. en

Obrazložitev

V temi o okolju posebnega programa Sodelovanje je pomembno posebej poudariti nevarnost 
naravnih nesreč glede na čedalje pogostejše naravne katastrofe ter vsakokratne potrebe po 
rešitvah in učinkovitih odzivih.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 369
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek Cilj

Spodbujati trajnostno gospodarjenje z 
naravnim in človekovim okoljem in 
njegovimi viri s pospeševanjem našega 
znanja o medsebojnih vplivih med biosfero, 
ekosistemi in človekovimi dejavnostmi ter 
razvijanjem novih tehnologij, orodij in 
storitev, da bi na celosten način rešili 
svetovne okoljske probleme. Poudarek bo na 
napovedovanju sprememb podnebnih, 
ekoloških, zemeljskih in oceanskih sistemov, 
na orodju in tehnologijah za spremljanje, 
preprečevanje in zmanjševanje pritiskov na 
okolje in tveganj, vključno s tveganjem za 
zdravje, ter za trajnost naravne in kulturne 
krajine.

Spodbujati trajnostno gospodarjenje z 
naravnim in človekovim okoljem in 
njegovimi viri s pospeševanjem našega 
znanja o medsebojnih vplivih med biosfero, 
ekosistemi in človekovimi dejavnostmi,
znanja o biološki raznovrstnosti in njeni 
trajnosti rabi ter razvijanjem novih 
tehnologij, orodij in storitev, da bi na 
celosten način rešili svetovne okoljske 
probleme. Poudarek bo na napovedovanju 
sprememb podnebnih, ekoloških, zemeljskih 
in oceanskih sistemov; orodju in 
tehnologijah za spremljanje, preprečevanje 
in zmanjševanje pritiskov na okolje in 
tveganj, vključno s tveganjem za zdravje, ter 
tudi za ohranjanje naravne in kulturne 
krajine.

Or. en

Obrazložitev

V spreminjajočem se okolju (velika rast kulturne krajine, podnebne spremembe, nova raba 
zemljišč, razvoj mest itd.) je čedalje bolj očitno, kako pomembna je (kopenska in morska) 
biološka raznovrstnosti in njeno ohranjanje. Z večanjem znanja na tem področju bo mogoče 
bolje razumeti različne ekosisteme in njihove medsebojne vplive, s čimer bodo bolj jasne 
spremembe, povezane z globalnimi spremembami, da bi dosegli trajnostni razvoj v službi 
državljanov.

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

Predlog spremembe 370
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Pristop, odstavek 3 a (novo)

Učenje o okolju za širitev znanja o 
trajnostnem razvoju v celotni Evropski 
uniji

Or. en
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Obrazložitev

Učenje o okolju in o potrebi po trajnostnem razvoju je življenjskega pomena za bodočnost 
evropskega prebivalstva in za ohranitev ekosistemov. Prav tako omogoča državljanom, da se 
zavedajo tveganj za okolje in da jih lažje nadzirajo, zlasti s pomočjo ustreznih političnih 
ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 371
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 1, alinea 1

Celostne raziskave delovanja podnebnega in 
zemeljskega sistema so potrebne, da bi 
opazovali in analizirali, kako se ti sistemi 
razvijajo, ter napovedali prihodnji razvoj. To 
bo omogočilo razvoj učinkovitih ukrepov za 
prilagoditev in ublažitev podnebnih 
sprememb ter njihovih vplivov. Razvijali se 
bodo napredni modeli za podnebne 
spremembe, od svetovne do podregionalne 
ravni, ki se bodo uporabljali za ocenjevanje 
sprememb, možnih vplivov ter kritičnih 
mejnih vrednosti. Spremembe v sestavi 
zraka in v vodnem ciklusu se bodo 
proučevale ter razvijali se bodo pristopi, ki 
temeljijo na tveganju in upoštevajo 
spremembe v vzorcih za suše, nevihte in 
poplave. Proučevali se bodo pritiski na 
kakovost okolja in na podnebje, ki jih 
povzroča onesnaženost zraka, vode in tal, ter 
prav tako tudi medsebojni vplivi med 
atmosfero, stratosferskim ozonskim 
plaščem, zemeljskim površjem, ledom in 
oceani. Obravnavali se bodo mehanizmi za 
povratne informacije in nenadne spremembe 
(npr. oceansko kroženje) ter vplivi na 
biološko raznovrstnost in ekosisteme.

Celostne raziskave delovanja podnebnega in 
zemeljskega sistema so potrebne, da bi 
opazovali in analizirali, kako se ti sistemi 
razvijajo, ter napovedali prihodnji razvoj. To 
bo omogočilo razvoj učinkovitih ukrepov za 
prilagoditev in ublažitev podnebnih 
sprememb ter njihovih vplivov. Razvijali se 
bodo napredni modeli za podnebne 
spremembe, od svetovne do podregionalne 
ravni, ki se bodo uporabljali za ocenjevanje 
sprememb, možnih vplivov ter kritičnih 
mejnih vrednosti. Spremembe v sestavi 
zraka in v vodnem ciklusu se bodo 
proučevale ter razvijali se bodo pristopi, ki 
temeljijo na tveganju in upoštevajo 
spremembe v vzorcih za suše, nevihte in 
poplave. Proučevali se bodo pritiski na 
kakovost okolja in na podnebje, ki jih 
povzroča onesnaženost zraka, vode in tal, ter 
prav tako tudi medsebojni vplivi med 
atmosfero, stratosferskim ozonskim 
plaščem, zemeljskim površjem, ledom in 
oceani. Obravnavali se bodo mehanizmi za 
povratne informacije in nenadne spremembe 
(npr. oceansko kroženje) ter vplivi na 
biološko raznovrstnost in ekosisteme, skupaj 
z vplivi na posebej občutljiva območja, kot 
so obalne in gorske regije.

Or. de

Obrazložitev

Obalne in gorske regije poleg sredozemskega področja spadajo med področja, na katere 
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najbolj vplivajo podnebne spremembe, zlasti naravne nesreče, hkrati pa se nanje tudi najbolj 
občutljivo odzovejo. Poleg tega gorske regije pokrivajo velik del EU in so že sedaj 
izpostavljene večjim podnebnim spremembam kot pa okrog ležeča ravnina.

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

Predlog spremembe 372
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 1, alinea 2

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih dejavnikov tveganja in 
človekovega zdravja so potrebne za podporo 
Akcijskemu načrtu za okolje in zdravje ter 
za vključevanje skrbi za javno zdravje in 
opredelitev bolezni, povezanih z 
nastajajočimi tveganji za okolje. Raziskave 
se bodo usmerile na večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, prepoznavanje virov 
onesnaževanja in nove ali pojavljajoče se 
okoljske stresorje (npr. zrak v zaprtih 
prostorih in na prostem, elektromagnetna 
polja, hrup in izpostavljenost strupenim 
snovem) ter njihove možne vplive na 
zdravje. Poleg tega bodo raziskave 
namenjene vključevanju raziskovalnih 
dejavnosti na področju biološkega 
monitoringa ljudi ob upoštevanju 
znanstvenih vidikov, metodologij in orodij, 
da bi razvili usklajen in skladen pristop. 
Vključevale bodo evropske študije kohort, s 
poudarkom na občutljivih skupinah 
prebivalstva, ter metod in orodij za 
izboljšano opredelitev tveganja, oceno in 
primerjave tveganj ter vplivov na zdravje. 
Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja, ki bodo 
upoštevali kombinirane izpostavljenosti, 
spremembe ranljivosti in negotovost. 
Zagotovile bodo tudi metode in podporna 
orodja odločanja (kazalniki, analiza 
stroškov, koristi in večkratnih meril, presoja 
vplivov na zdravje, analiza bremena bolezni 
in trajnosti) za analizo, obvladovanje in 
sporočanje tveganja ter za razvoj in analizo 
politike.

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih dejavnikov tveganja in 
človekovega zdravja so potrebne za podporo 
Akcijskemu načrtu za okolje in zdravje ter 
za vključevanje skrbi za javno zdravje in 
opredelitev bolezni, povezanih z 
nastajajočimi tveganji za okolje. Raziskave 
se bodo usmerile na večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, prepoznavanje virov 
onesnaževanja in nove ali pojavljajoče se 
okoljske stresorje (npr. zrak v zaprtih 
prostorih in na prostem, elektromagnetna 
polja, hrup in izpostavljenost strupenim 
snovem) ter njihove možne vplive na 
zdravje, analize sindromov in kronične 
izpostavljenosti, medsebojnega delovanja 
strupenih snovi, analize genetskih 
polimorfizmov in imunoloških preiskav, 
vključno s preiskavami o limfocitnih 
začetnih spremembah. Poleg tega bodo 
raziskave namenjene vključevanju 
raziskovalnih dejavnosti na področju 
biološkega monitoringa ljudi, ob 
upoštevanju znanstvenih vidikov, 
metodologij in orodij, da bi razvili usklajen 
in skladen pristop. Vključevale bodo 
evropske študije kohort, s poudarkom na 
občutljivih skupinah prebivalstva, ter metod 
in orodij za izboljšano opredelitev tveganja, 
oceno in primerjave tveganj ter vplivov na 
zdravje. Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja, ki bodo 
upoštevali kombinirane izpostavljenosti, 
spremembe ranljivosti in negotovost. 
Zagotovile bodo tudi metode in podporna 
orodja odločanja (kazalniki, analiza 
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stroškov, koristi in večkratnih meril, presoja 
vplivov na zdravje, analiza bremena bolezni 
in trajnosti) za analizo, obvladovanje in 
sporočanje tveganja ter za razvoj in analizo 
politike.

Or. en

Obrazložitev

Medicina okolja se razlikuje od medicine dela po tem, da je izpostavljenost strupenim snovem 
lahko manjša, vendar stalna; zato to področje zahteva posebna analitična orodja. Analiza se 
deli na tri dele in omogoča upoštevanje različnih genetskih profilov posameznikov, zaradi 
katerih so nekateri bolj občutljivi od drugih na določene strupene snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 373
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 1, alinea 2

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih dejavnikov tveganja in 
človekovega zdravja so potrebne za podporo 
Akcijskemu načrtu za okolje in zdravje ter 
za vključevanje skrbi za javno zdravje in 
opredelitev bolezni, povezanih z 
nastajajočimi tveganji za okolje. Raziskave 
se bodo usmerile na večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, prepoznavanje virov 
onesnaževanja in nove ali pojavljajoče se 
okoljske stresorje (npr. zrak v zaprtih 
prostorih in na prostem, elektromagnetna 
polja, hrup in izpostavljenost strupenim 
snovem) ter njihove možne vplive na 
zdravje. Poleg tega bodo raziskave 
namenjene vključevanju raziskovalnih 
dejavnosti na področju biološkega 
monitoringa ljudi ob upoštevanju 
znanstvenih vidikov, metodologij in orodij, 
da bi razvili usklajen in skladen pristop. 
Vključevale bodo evropske študije kohort, s 
poudarkom na občutljivih skupinah 
prebivalstva, ter metod in orodij za 
izboljšano opredelitev tveganja, oceno in 
primerjave tveganj ter vplivov na zdravje. 

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih dejavnikov tveganja in 
človekovega zdravja so potrebne za podporo 
Akcijskemu načrtu za okolje in zdravje ter 
za vključevanje skrbi za javno zdravje in 
opredelitev bolezni, povezanih z 
nastajajočimi tveganji za okolje. Raziskave 
se bodo usmerile na večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, prepoznavanje virov 
onesnaževanja in nove ali pojavljajoče se 
okoljske stresorje (npr. škodljivi plini, 
majhni in mikroskopski delci žive in nežive 
narave, zrak v zaprtih prostorih in na 
prostem, elektromagnetna polja, hrup in 
izpostavljenost strupenim snovem) ter 
njihove možne vplive na zdravje. Raziskave 
bodo tudi namenjene razvijanju novih in 
izboljšanih metod za iskanje virov in 
njihovih medsebojnih učinkov, 
vključevanju raziskovalnih dejavnosti na 
področju biološkega monitoringa ljudi ob 
upoštevanju znanstvenih vidikov, 
metodologij in orodij, da bi razvili usklajen 
in skladen pristop. Vključevale bodo 
evropske študije kohort, s poudarkom na 
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Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja, ki bodo 
upoštevali kombinirane izpostavljenosti, 
spremembe ranljivosti in negotovost. 
Zagotovile bodo tudi metode in podporna 
orodja odločanja (kazalniki, analiza 
stroškov, koristi in večkratnih meril, presoja 
vplivov na zdravje, analiza bremena bolezni 
in trajnosti) za analizo, obvladovanje in 
sporočanje tveganja ter za razvoj in analizo 
politike.

občutljivih skupinah prebivalstva, ter metod 
in orodij za izboljšano opredelitev tveganja, 
oceno in primerjave tveganj ter vplivov na 
zdravje. Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja, ki bodo 
upoštevali kombinirane izpostavljenosti, 
spremembe ranljivosti in negotovost. 
Zagotovile bodo tudi metode in podporna 
orodja odločanja (kazalniki, analiza 
stroškov, koristi in večkratnih meril, presoja 
vplivov na zdravje, analiza bremena bolezni 
in trajnosti) za analizo, obvladovanje in 
sporočanje tveganja ter za razvoj in analizo 
politike.

Or. en

Vpliv škodljivih plinov in delcev in zlasti njihovo skupno delovanje na zdravje in na nastanek 
večine bolezni moderne civilizacije je bilo malo proučevano, nenazadnje zaradi neprimernih 
diagnostičnih metod.

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 857 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anne Laperrouze, Nicole Fontaine, Catherine Trautmann 
in Vincent Peillon

Predlog spremembe 374
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 1, alinea 2

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih dejavnikov tveganja in 
človekovega zdravja so potrebne za podporo 
Akcijskemu načrtu za okolje in zdravje ter 
za vključevanje skrbi za javno zdravje in 
opredelitev bolezni, povezanih z 
nastajajočimi tveganji za okolje. Raziskave 
se bodo usmerile na večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, prepoznavanje virov 
onesnaževanja in nove ali pojavljajoče se 
okoljske stresorje (npr. zrak v zaprtih 
prostorih in na prostem, elektromagnetna 
polja, hrup in izpostavljenost strupenim 
snovem) ter njihove možne vplive na 
zdravje. Poleg tega bodo raziskave 

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih dejavnikov tveganja in 
človekovega zdravja so potrebne za podporo 
Akcijskemu načrtu za okolje in zdravje ter 
za vključevanje skrbi za javno zdravje in 
opredelitev bolezni, povezanih z 
nastajajočimi tveganji za okolje. Raziskave 
se bodo usmerile na posledice vsesplošnih 
sprememb (podnebne spremembe, raba 
zemljišč, globalizacija), večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, speciacija in toksikologija, 
prepoznavanje virov onesnaževanja in nove 
ali pojavljajoče se okoljske stresorje (npr. 
zrak v zaprtih prostorih in na prostem, 
elektromagnetna polja, hrup in 
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namenjene vključevanju raziskovalnih 
dejavnosti na področju biološkega 
monitoringa ljudi ob upoštevanju 
znanstvenih vidikov, metodologij in orodij, 
da bi razvili usklajen in skladen pristop. 
Vključevale bodo evropske študije kohort, s 
poudarkom na občutljivih skupinah 
prebivalstva, ter metod in orodij za 
izboljšano opredelitev tveganja, oceno in 
primerjave tveganj ter vplivov na zdravje. 
Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja, ki bodo 
upoštevali kombinirane izpostavljenosti, 
spremembe ranljivosti in negotovost. 
Zagotovile bodo tudi metode in podporna 
orodja odločanja (kazalniki, analiza 
stroškov, koristi in večkratnih meril, presoja 
vplivov na zdravje, analiza bremena bolezni 
in trajnosti) za analizo, obvladovanje in 
sporočanje tveganja ter za razvoj in analizo 
politike.

izpostavljenost strupenim snovem) ter 
njihove možne vplive na zdravje. Poleg tega 
bodo raziskave namenjene vključevanju 
raziskovalnih dejavnosti na področju 
biološkega monitoringa ljudi ob upoštevanju 
znanstvenih vidikov, metodologij in orodij, 
da bi razvili usklajen in skladen pristop. 
Vključevale bodo evropske študije kohort, s 
poudarkom na občutljivih skupinah 
prebivalstva, ter metod in orodij za 
izboljšano opredelitev tveganja, oceno in 
primerjave tveganj ter vplivov na zdravje. 
Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja, ki bodo 
upoštevali kombinirane izpostavljenosti, 
spremembe ranljivosti in negotovost. 
Zagotovile bodo tudi metode in podporna 
orodja odločanja (kazalniki, analiza 
stroškov, koristi in večkratnih meril, presoja 
vplivov na zdravje, analiza bremena bolezni 
in trajnosti) za analizo, obvladovanje in 
sporočanje tveganja ter za razvoj in analizo 
politike.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on 
the 7th Framework Programme.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 375
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 1, alinea 2

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih dejavnikov tveganja in 
človekovega zdravja so potrebne za podporo 
Akcijskemu načrtu za okolje in zdravje ter 
za vključevanje skrbi za javno zdravje in 
opredelitev bolezni, povezanih z 
nastajajočimi tveganji za okolje. Raziskave 
se bodo usmerile na večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, prepoznavanje virov 
onesnaževanja in nove ali pojavljajoče se 
okoljske stresorje (npr. zrak v zaprtih 
prostorih in na prostem, elektromagnetna 
polja, hrup in izpostavljenost strupenim 
snovem) ter njihove možne vplive na 
zdravje. Poleg tega bodo raziskave 
namenjene vključevanju raziskovalnih 
dejavnosti na področju biološkega 
monitoringa ljudi ob upoštevanju 
znanstvenih vidikov, metodologij in orodij, 
da bi razvili usklajen in skladen pristop. 
Vključevale bodo evropske študije kohort, s 
poudarkom na občutljivih skupinah 
prebivalstva, ter metod in orodij za 
izboljšano opredelitev tveganja, oceno in 
primerjave tveganj ter vplivov na zdravje. 
Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja, ki bodo 
upoštevali kombinirane izpostavljenosti, 
spremembe ranljivosti in negotovost. 
Zagotovile bodo tudi metode in podporna 
orodja odločanja (kazalniki, analiza 
stroškov, koristi in večkratnih meril, presoja 
vplivov na zdravje, analiza bremena bolezni 
in trajnosti) za analizo, obvladovanje in 
sporočanje tveganja ter za razvoj in analizo 
politike.

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih dejavnikov tveganja in 
človekovega zdravja so potrebne za podporo 
Akcijskemu načrtu za okolje in zdravje ter 
za vključevanje skrbi za javno zdravje in 
opredelitev bolezni, povezanih z 
nastajajočimi tveganji za okolje. Raziskave 
se bodo usmerile na večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, prepoznavanje virov 
onesnaževanja in nove ali pojavljajoče se 
okoljske stresorje (npr. urbano okolje, zrak 
v zaprtih prostorih in na prostem, 
elektromagnetna polja, hrup in 
izpostavljenost strupenim snovem in 
avtomobilskim izpušnim plinom) ter njihove 
možne vplive na zdravje. Poleg tega bodo 
raziskave namenjene vključevanju 
raziskovalnih dejavnosti na področju 
biološkega monitoringa ljudi ob upoštevanju 
znanstvenih vidikov, metodologij in orodij, 
da bi razvili usklajen in skladen pristop. 
Vključevale bodo evropske študije kohort, s 
poudarkom na občutljivih skupinah 
prebivalstva, ter metod in orodij za 
izboljšano opredelitev tveganja, oceno in 
primerjave tveganj ter vplivov na zdravje. 
Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja, ki bodo 
upoštevali kombinirane izpostavljenosti, 
spremembe ranljivosti in negotovost. 
Zagotovile bodo tudi metode in podporna 
orodja odločanja (kazalniki, analiza 
stroškov, koristi in večkratnih meril, presoja 
vplivov na zdravje, analiza bremena bolezni 
in trajnosti) za analizo, obvladovanje in 
sporočanje tveganja ter za razvoj in analizo 
politike.

Or. en
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Obrazložitev

Raziskave so pokazale, da je celotno urbano okolje obremenjeno z množico okoljskih 
dejavnikov. To ima velik vpliv na človekovo zdravje.

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 859 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 376
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 1, alinea 3

Obvladovanje naravnih nesreč zahteva 
pristop, ki upošteva več tveganj. Obstaja 
potreba po izboljšanem znanju, metodah in 
integriranem okviru za oceno nevarnosti, 
ranljivosti in tveganj. Poleg tega je treba 
razviti strategije za načrtovanje, 
preprečevanje in ublažitev, vključno z 
upoštevanjem gospodarskih in družbenih 
dejavnikov. Proučevale se bodo nesreče, 
povezane s podnebjem (kot so nevihte, suše, 
gozdni požari, usadi in poplave), ter nesreče, 
povezane z geološkimi tveganji (kot so 
potresi, izbruhi vulkanov in cunamiji). Te 
raziskave bodo omogočile boljše 
razumevanje osnovnih procesov ter 
izboljšanje metod za napovedovanje in 
predvidevanje na podlagi verjetnostnega 
pristopa. Podprle bodo tudi razvoj sistema za 
zgodnje opozarjanje in obveščanje. Izmerile 
bodo družbene posledice večjih naravnih 
nesreč.

Obvladovanje naravnih nesreč zahteva 
pristop, ki upošteva več tveganj. Obstaja 
potreba po izboljšanem znanju, metodah in 
integriranem okviru za oceno nevarnosti, 
ranljivosti in tveganj. Poleg tega je treba 
razviti strategije za načrtovanje, 
preprečevanje in ublažitev, vključno z 
upoštevanjem gospodarskih in družbenih 
dejavnikov. Proučevale se bodo nesreče, 
povezane s podnebjem (kot so nevihte, suše, 
gozdni požari, usadi in poplave), ter nesreče, 
povezane z geološkimi tveganji (kot so 
potresi, izbruhi vulkanov in cunamiji). Te 
raziskave bodo omogočile boljše 
razumevanje osnovnih procesov ter 
izboljšanje metod za napovedovanje in 
predvidevanje na podlagi verjetnostnega 
pristopa. Podprle bodo tudi razvoj sistemov
zgodnjega opozarjanja, obveščanja in 
hitrega ukrepanja ter njihovo upravljanje.
Izmerile bodo družbene posledice večjih 
naravnih nesreč.

Or. es

Obrazložitev

Upravljanje informacij in hitro ukrepanje sta pri iskanju hitrih rešitev in preprečevanju večjih 
posledic pogosto pomembna.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 377
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 1, alinea 3

Obvladovanje naravnih nesreč zahteva 
pristop, ki upošteva več tveganj. Obstaja 
potreba po izboljšanem znanju, metodah in 
integriranem okviru za oceno nevarnosti, 
ranljivosti in tveganj. Poleg tega je treba 
razviti strategije za načrtovanje, 
preprečevanje in ublažitev, vključno z 
upoštevanjem gospodarskih in družbenih 
dejavnikov. Proučevale se bodo nesreče, 
povezane s podnebjem (kot so nevihte, suše, 
gozdni požari, usadi in poplave), ter nesreče, 
povezane z geološkimi tveganji (kot so 
potresi, izbruhi vulkanov in cunamiji). Te 
raziskave bodo omogočile boljše 
razumevanje osnovnih procesov ter 
izboljšanje metod za napovedovanje in 
predvidevanje na podlagi verjetnostnega 
pristopa. Podprle bodo tudi razvoj sistema 
za zgodnje opozarjanje in obveščanje. 
Izmerile bodo družbene posledice večjih 
naravnih nesreč.

Obvladovanje naravnih nesreč zahteva 
pristop, ki upošteva več tveganj. Obstaja 
potreba po izboljšanem znanju, metodah in 
integriranem okviru za oceno nevarnosti, 
ranljivosti in tveganj. Poleg tega je treba 
razviti strategije za načrtovanje, 
preprečevanje in ublažitev, vključno z 
upoštevanjem gospodarskih in družbenih 
dejavnikov. Proučevale se bodo nesreče, 
povezane s podnebjem (kot so nevihte, suše, 
gozdni požari, snežni plazovi, usadi in 
poplave), ter nesreče, povezane z geološkimi 
tveganji (kot so potresi, izbruhi vulkanov in 
cunamiji). Te raziskave bodo omogočile 
boljše razumevanje osnovnih procesov ter 
izboljšanje metod za napovedovanje in 
predvidevanje na podlagi verjetnostnega 
pristopa. Podprle bodo razvoj sistema za 
zgodnje opozarjanje in obveščanje in 
analizo obravnave naravnih nevarnosti in 
nesreč. Izmerile bodo družbene posledice 
večjih naravnih nesreč. Izmerile bodo 
družbene posledice večjih naravnih nesreč.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi krčenja seznama primerov za podnebne vplive se zdi, da gre le za svetovne pojave. 
Ravno tako pomembne so regionalne posledice, zlasti v občutljivih regijah, in jih je tudi lažje 
predvideti in se nanje prilagoditi. Z analizo obravnave naravnih nevarnosti in nesreč pa je 
mogoče priti do pomembnih ugotovitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 378
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 1, alinea 3

Obvladovanje naravnih nesreč zahteva 
pristop, ki upošteva več tveganj. Obstaja 
potreba po izboljšanem znanju, metodah in 

Obvladovanje naravnih nesreč zahteva 
pristop, ki upošteva več tveganj. Obstaja 
potreba po izboljšanem znanju, metodah in 
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integriranem okviru za oceno nevarnosti, 
ranljivosti in tveganj. Poleg tega je treba 
razviti strategije za načrtovanje, 
preprečevanje in ublažitev, vključno z 
upoštevanjem gospodarskih in družbenih 
dejavnikov. Proučevale se bodo nesreče, 
povezane s podnebjem (kot so nevihte, suše, 
gozdni požari, usadi in poplave), ter nesreče, 
povezane z geološkimi tveganji (kot so 
potresi, izbruhi vulkanov in cunamiji). Te 
raziskave bodo omogočile boljše 
razumevanje osnovnih procesov ter 
izboljšanje metod za napovedovanje in 
predvidevanje na podlagi verjetnostnega 
pristopa. Podprle bodo tudi razvoj sistema za 
zgodnje opozarjanje in obveščanje. Izmerile 
bodo družbene posledice večjih naravnih 
nesreč.

integriranem okviru za oceno nevarnosti,
ranljivosti in tveganj. Poleg tega je treba 
razviti strategije za načrtovanje, 
preprečevanje in ublažitev, vključno z 
upoštevanjem gospodarskih in družbenih 
dejavnikov. Proučevale se bodo nesreče, 
povezane s podnebjem (kot so nevihte, suše, 
gozdni požari, usadi in poplave), ter nesreče, 
povezane z geološkimi tveganji (kot so 
potresi, izbruhi vulkanov in cunamiji). Te 
raziskave bodo omogočile boljše 
razumevanje osnovnih procesov ter 
izboljšanje metod za napovedovanje in 
predvidevanje na podlagi verjetnostnega 
pristopa. Podprle bodo tudi razvoj sistema za 
zgodnje opozarjanje in obveščanje. Skušalo 
se bo doseči tipične vzorce obnašanja do 
naravnih tveganj. Izmerile bodo družbene 
posledice večjih naravnih nesreč.

Or. en

Obrazložitev

Naravna tveganja ustvarjajo vzorce socialnega obnašanja, ker se lokalno prebivalstvo 
različno odzove v različnih primerih nevarnosti, glede na množico okoljskih, družbenih in 
kulturnih dejavnikov. Preučitev in hranjenje teh vzorcev bi lahko bila v pomoč pri oblikovanju 
različnih scenarijev v primeru kriz ter bi pomagala oblastem in vzgojiteljem pri njihovem delu 
na področju civilne zaščite in preprečevanja nevarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 379
Priloga I, del "Teme", podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), oddelek 

"Dejavnosti", zaporedna točka 1, alinea 3 a (novo)

. - Biotska raznovrstnost 
varstvo in trajnostno upravljanje z biotsko 
raznovrstnostjo, ocena in predvidevanja 
srednjeročnih in dolgoročnih teženj; ocena 
vpliva biotske raznovrstnosti na okolje, 
gospodarstvo in družbo ter medsebojni vpliv 
med družbo in biotsko raznovrstnostjo.

Or. fr
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Obrazložitev

Ocena tisočletja našega ekosistema je jasno pokazala na izgubo biotske raznovrstnosti, ki naj 
bi jo povzročilo sedanje slabo upravljanje. Izguba biotske raznovrstnosti je dosegla že takšno 
raven, kakršne še ni imela v zgodovini človeštva, in zahteva znatne evropske napore na 
področju raziskav.

Mednarodne obveze, kot je okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah 
(UNFSS) in Kjotski protokol, ali konvencija Združenih narodov o biotski raznovrstnosti, 
porajajo velike potrebe po raziskavah na področju biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 380
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 2, alinea 1

Cilj raziskovalnih dejavnosti bo izboljšanje 
baze znanja ter razvoj naprednih modelov in 
orodij, potrebnih za trajnostno gospodarjenje 
z viri in oblikovanje vzorcev trajnostne 
porabe. To bo omogočilo napovedovanje 
obnašanja ekosistemov in njihovo obnovitev 
ter ublažilo degradacijo in izgubo 
pomembnih strukturnih in funkcionalnih 
elementov ekosistemov (za biološko 
raznovrstnost, vodo, tla in morske vire). 
Raziskave oblikovanja ekosistemov bodo 
upoštevale prakse varovanja in ohranjanja. 
Spodbujali se bodo inovativni pristopi za 
razvoj gospodarskih dejavnosti iz storitev, 
povezanih z ekosistemi. Razvijali se bodo 
pristopi za preprečevanje dezertifikacije, 
degradacije tal in erozije ter za zaustavitev 
izgube biološke raznovrstnosti. Raziskave se 
bodo ukvarjale tudi s trajnostnim 
gospodarjenjem z gozdovi in mestnim 
okoljem, vključno z načrtovanjem in
ravnanjem z odpadki. Raziskave bodo imele 
koristi od odprtih, porazdeljenih in 
interoperabilnih sistemov za upravljanje s 
podatki in informiranje ter bodo prispevale k 
njihovemu razvoju, podprle pa bodo tudi 
presojo, predvidevanje in storitve, povezane 
z naravnimi viri in njihovo rabo.

Cilj raziskovalnih dejavnosti bo izboljšanje 
baze znanja ter razvoj naprednih modelov in 
orodij, potrebnih za trajnostno gospodarjenje 
z viri in oblikovanje vzorcev trajnostne 
porabe. To bo omogočilo napovedovanje 
obnašanja ekosistemov in njihovo obnovitev 
ter ublažilo degradacijo in izgubo 
pomembnih strukturnih in funkcionalnih 
elementov ekosistemov (za biološko 
raznovrstnost, vodo, tla in morske vire). 
Raziskave oblikovanja ekosistemov bodo 
upoštevale prakse varovanja in ohranjanja. 
Spodbujali se bodo inovativni pristopi za 
razvoj gospodarskih dejavnosti iz storitev, 
povezanih z ekosistemi. Razvijali se bodo 
pristopi za preprečevanje dezertifikacije, 
degradacije tal in erozije ter za zaustavitev 
izgube biološke raznovrstnosti.

Raziskave se bodo ukvarjale tudi s celostno 
strategijo trajnostnega gospodarjenja in 
ohranitve kmetijskih področij, vključno z 
gozdovi in mestnim okoljem, upoštevaje 
kulturno dediščino ter načrtovanje in 
ravnanje z odpadki. Raziskave bodo imele 
koristi od odprtih, porazdeljenih in 
interoperabilnih sistemov za upravljanje s 
podatki in informiranje ter bodo prispevale k 
njihovemu razvoju, podprle pa bodo tudi 
presojo, predvidevanje in storitve, povezane 
z naravnimi viri in njihovo rabo.
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Or. es

Obrazložitev

Trajna ohranitev virov zahteva načrtno preučevanje ohranitve in sistemov upravljanja, kot 
gre sklepati iz težav pri izvajanju omrežja Natura 2000.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 381
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 2, alinea 1

Cilj raziskovalnih dejavnosti bo izboljšanje 
baze znanja ter razvoj naprednih modelov in 
orodij, potrebnih za trajnostno gospodarjenje 
z viri in oblikovanje vzorcev trajnostne 
porabe. To bo omogočilo napovedovanje 
obnašanja ekosistemov in njihovo obnovitev 
ter ublažilo degradacijo in izgubo 
pomembnih strukturnih in funkcionalnih 
elementov ekosistemov (za biološko 
raznovrstnost, vodo, tla in morske vire). 
Raziskave oblikovanja ekosistemov bodo 
upoštevale prakse varovanja in ohranjanja. 
Spodbujali se bodo inovativni pristopi za 
razvoj gospodarskih dejavnosti iz storitev, 
povezanih z ekosistemi. Razvijali se bodo 
pristopi za preprečevanje dezertifikacije, 
degradacije tal in erozije ter za zaustavitev 
izgube biološke raznovrstnosti. Raziskave se 
bodo ukvarjale tudi s trajnostnim 
gospodarjenjem z gozdovi in mestnim 
okoljem, vključno z načrtovanjem in 
ravnanjem z odpadki. Raziskave bodo imele 
koristi od odprtih, porazdeljenih in 
interoperabilnih sistemov za upravljanje s 
podatki in informiranje ter bodo prispevale k 
njihovemu razvoju, podprle pa bodo tudi 
presojo, predvidevanje in storitve, povezane 
z naravnimi viri in njihovo rabo.

Cilj raziskovalnih dejavnosti bo izboljšanje 
baze znanja ter razvoj naprednih modelov in 
orodij, potrebnih za trajnostno gospodarjenje 
z viri in oblikovanje vzorcev trajnostne 
porabe. To bo omogočilo napovedovanje 
obnašanja ekosistemov in njihovo obnovitev 
ter ublažilo degradacijo in izgubo 
pomembnih strukturnih in funkcionalnih 
elementov ekosistemov (za biološko 
raznovrstnost, vodo, tla in morske vire). 
Raziskave o oblikovanju ekosistemov bodo 
upoštevale prakse varovanja in ohranjanja, 
zaščito pred erozijo, zlasti v gorskih 
področjih. Spodbujali se bodo inovativni 
pristopi za razvoj gospodarskih dejavnosti iz 
storitev, povezanih z ekosistemi. Razvijali se 
bodo pristopi za preprečevanje 
dezertifikacije, degradacije tal in erozije ter 
za zaustavitev izgube biološke 
raznovrstnosti. Raziskave se bodo ukvarjale 
tudi s trajnostnim gospodarjenjem z 
gozdnimi ekosistemi in drugimi sistemi, 
povezanimi z naravo, kjer se spreminjajo 
okoljski pogoji, vključno z vse pogostejšimi 
in močnejšimi razdejalnimi pojavi, in 
mestnim okoljem, vključno z načrtovanjem 
in ravnanjem z odpadki. Raziskave bodo 
imele koristi od odprtih, porazdeljenih in 
interoperabilnih sistemov za upravljanje s 
podatki in informiranje ter bodo prispevale k 
njihovemu razvoju, podprle pa bodo tudi 
presojo, predvidevanje in storitve, povezane 
z naravnimi viri in njihovo rabo.
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Or. en

Obrazložitev

Zaščita pred erozijo natančneje določa nalogo trajnostnega upravljanja z viri in, kar zadeva 
gorska področja, opozarja na izrazito nevarnost udorov in drugih velikih premikov tal.
Izraz upravljanje z gozdovi je sam po sebi neprimeren. Treba je spodbujati tak koncept 
upravljanja, ki bo zagotavljal temeljne naloge gozdov (zaščita, uporaba in rekreacija) tudi v 
spremenjenih okoliščinah.

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 871 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 382
Priloga I, del "Teme", podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), oddelek 

"Dejavnosti", zaporedna točka 3, alinea 1

Potrebne so nove ali izboljšane okoljske 
tehnologije za zmanjšanje vpliva človekovih 
dejavnosti na okolje, varovanje okolja in 
učinkovitejše upravljanje z viri, ter za razvoj 
novih izdelkov, postopkov in storitev, ki bolj 
spoštujejo okolje kot obstoječe alternative. 
Raziskave bodo zlasti usmerjene na: 
tehnologije, ki preprečujejo ali zmanjšujejo 
tveganja za okolje, blažijo nevarnosti in 
nesreče, blažijo podnebne spremembe in 
izgubo biološke raznovrstnosti; tehnologije, 
ki spodbujajo trajnostno proizvodnjo in 
porabo; tehnologije za upravljanje z viri ali 
učinkovitejše obravnavanje onesnaževanja 
vode, tal, zraka, morja in drugih naravnih 
virov ali odpadkov; tehnologije za okoljsko 
zdravo in trajnostno upravljanje človekovega 
okolja, vključno z grajenim okoljem, 
urbanimi območji, pokrajino, ter za 
ohranjanje in obnovo kulturne dediščine.

Potrebne so nove ali izboljšane okoljske 
tehnologije za zmanjšanje vpliva človekovih 
dejavnosti na okolje, varovanje okolja in 
učinkovitejše upravljanje z viri, ter za razvoj 
novih izdelkov, postopkov in storitev, ki bolj 
spoštujejo okolje kot obstoječe alternative. 
Raziskave bodo zlasti usmerjene na: 
tehnologije, ki preprečujejo ali zmanjšujejo 
tveganja za okolje, blažijo nevarnosti in 
nesreče, blažijo podnebne spremembe in 
izgubo biološke raznovrstnosti; tehnologije, 
ki spodbujajo trajnostno proizvodnjo in 
porabo; tehnologije za upravljanje z viri ali 
učinkovitejše obravnavanje onesnaževanja 
vode, tal, zraka, morja in drugih naravnih 
virov ali odpadkov, zlasti boljše upravljanje 
z odpadki; tehnologije za okoljsko zdravo in 
trajnostno upravljanje človekovega okolja, 
vključno z grajenim okoljem, urbanimi 
območji, pokrajino, ter za ohranjanje in 
obnovo kulturne dediščine.

Or. fr

Obrazložitev

Boljše upravljanje z odpadki predstavlja pomemben prispevek k rešitvi problema odpadkov, 
zlasti v zvezi z energetsko proizvodnjo.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli in 
Vincenzo Lavarra

Predlog spremembe 383
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 1

Potrebne so nove ali izboljšane okoljske 
tehnologije za zmanjšanje vpliva človekovih 
dejavnosti na okolje, varovanje okolja in 
učinkovitejše upravljanje z viri ter za razvoj 
novih izdelkov, postopkov in storitev, ki so 
v večjo korist okolju kot obstoječe 
alternative. Raziskave bodo zlasti usmerjene 
na: tehnologije, ki preprečujejo ali 
zmanjšujejo tveganja za okolje, blažijo 
nevarnosti in nesreče, blažijo podnebne 
spremembe in izgubo biološke 
raznovrstnosti; tehnologije, ki spodbujajo 
trajnostno proizvodnjo in porabo; 
tehnologije za upravljanje z viri ali 
učinkovitejše obravnavanje onesnaževanja v 
zvezi z vodo, tlemi, zrakom, morjem in 
drugimi naravnimi viri ali odpadki; 
tehnologije za okoljsko trdno in trajnostno 
upravljanje človekovega okolja, vključno z 
grajenim okoljem, urbanimi območji in 
pokrajino, ter tudi za ohranjanje in obnovo 
kulturne dediščine.

Potrebne so nove ali izboljšane okoljske 
tehnologije za zmanjšanje vpliva človekovih 
dejavnosti na okolje, varovanje okolja in 
učinkovitejše upravljanje z viri ter za razvoj 
novih izdelkov, postopkov in storitev, ki so 
v večjo korist okolju kot obstoječe 
alternative. Raziskave bodo zlasti usmerjene 
na: tehnologije, ki preprečujejo ali 
zmanjšujejo tveganje za okolje, blažijo 
nevarnosti in nesreče, blažijo podnebne 
spremembe in izgubo biološke 
raznovrstnosti; tehnologije, ki spodbujajo 
trajnostno proizvodnjo in porabo;
tehnologije za upravljanje z viri ali 
učinkovitejše obravnavanje onesnaževanja v 
zvezi z vodo, tlemi, zrakom, morjem in 
drugimi naravnimi viri ali odpadki;
tehnologije za obdelavo in /ali ponovno 
koristno uporabo ostankov ali odpadnih 
materialov, nastalih pri proizvodnji 
energije; tehnologije za okoljsko 
premišljeno in trajnostno upravljanje 
človekovega okolja, vključno z grajenim 
okoljem, urbanimi območji in pokrajino, ter 
tudi za ohranjanje in obnovo kulturne 
dediščine.

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je zmanjšati ali obdelati stranske produkte pri električni proizvodnji ter 
tako bistveno zmanjšati odpadke na energetskem področju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 384
Priloga I, del Teme, podnaslov Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), razdelek 

Dejavnosti, zaporedna točka 3, alinea 1
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Potrebne so nove ali izboljšane okoljske 
tehnologije za zmanjšanje vpliva človekovih 
dejavnosti na okolje, varovanje okolja in 
učinkovitejše upravljanje z viri ter za razvoj 
novih izdelkov, postopkov in storitev, ki so 
v večjo korist okolju kot obstoječe 
alternative. Raziskave bodo zlasti usmerjene 
na: tehnologije, ki preprečujejo ali 
zmanjšujejo tveganja za okolje, blažijo 
nevarnosti in nesreče, blažijo podnebne 
spremembe in izgubo biološke 
raznovrstnosti; tehnologije, ki spodbujajo 
trajnostno proizvodnjo in porabo; 
tehnologije za upravljanje z viri ali 
učinkovitejše obravnavanje onesnaževanja v 
zvezi z vodo, tlemi, zrakom, morjem in 
drugimi naravnimi viri ali odpadki; 
tehnologije za okoljsko trdno in trajnostno 
upravljanje človekovega okolja, vključno z 
grajenim okoljem, urbanimi območji in 
pokrajino, ter tudi za ohranjanje in obnovo 
kulturne dediščine.

Potrebne so nove ali izboljšane okoljske 
tehnologije za zmanjšanje vpliva človekovih 
dejavnosti na okolje, varovanje okolja in 
učinkovitejše upravljanje z viri ter za razvoj 
novih izdelkov, postopkov in storitev, ki so 
v večjo korist okolju kot obstoječe 
alternative. Raziskave bodo zlasti usmerjene 
na: tehnologije, ki preprečujejo ali 
zmanjšujejo tveganja za okolje, blažijo 
nevarnosti in nesreče, blažijo podnebne 
spremembe, vključno z zmanjšanjem in 
ujetjem CO2, in izgubo biološke 
raznovrstnosti; tehnologije, ki spodbujajo 
trajnostno proizvodnjo in porabo; 
tehnologije za upravljanje z viri ali 
učinkovitejše obravnavanje onesnaževanja v 
zvezi z vodo, tlemi, zrakom, morjem in 
drugimi naravnimi viri ali odpadki (vključno 
z recikliranjem gradbenih in ruševinskih 
odpadkov); tehnologije za okoljsko trdno in 
trajnostno upravljanje človekovega okolja, 
vključno z grajenim okoljem, urbanimi 
območji in pokrajino, ter tudi za ohranjanje 
in obnovo kulturne dediščine.

Or. en

Obrazložitev

Okoljske tehnologije za zmanjšanje in ujetje CO2 so neločljivo povezane z napredkom za 
ublažitev in nadzorovanje podnebnih sprememb in bodo omogočile Evropski uniji, da bo 
izpolnila svoje mednarodne obveznosti iz Kjotskega protokola.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, 
Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi in Patrizia Toia

Predlog spremembe 385
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Cilj

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

Ob upoštevanju okoljskih in naravnih virov 
razviti integrirane, na tehnološkem napredku 
osnovane, „bolj zelene, „pametnejše in 
varnejše vseevropske prometne sisteme, ki 
bodo v korist državljanom in družbi; in 
zaščititi ter nadalje razvijati konkurenčnost 
in vodilni položaj, ki so si ga evropske 
industrije pridobile na svetovnem trgu, tudi z 
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omogočanjem zapolnitve tehnoloških vrzeli 
na čezatlantski ravni.

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo segmenti sistema zračnih prevozov, v katerih je Evropa izgubila svojo vodilno 
vlogo (npr. v regionalnem zračnem prometu zdaj prevladujejo Kanadčani in Brazilci). 
Obstajajo tudi segmenti, kjer Evropa, brez ustreznih naložb, tvega, da bo odrinjena na 
obroben položaj (npr. tiltrotorji).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Inés Ayala Sender in Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 386
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Cilj

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

Ob upoštevanju okolja in naravnih virov 
razviti integrirane, bolj zelene, pametnejše in 
varnejše vseevropske prometne sisteme in 
logistike, zasnovane na tehnološkem in 
operativnem napredku ter na evropski 
prometni politiki, ki bodo v korist 
državljanom, družbi. in zaščititi ter nadalje 
razvijati konkurenčnost in vodilni položaj, ki 
so si ga evropske industrije pridobile na 
svetovnem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Treba je točno določiti osnove dejavnosti, ki se jih bo podpiralo v tem sektorju. Ob 
upoštevanju splošnega zemljepisnega položaja EU in razvoja njenih prometnih sistemov si je 
treba nujno bolj prizadevati za nove in boljše logistične sisteme, ki bodo pomagali izboljšati 
mobilnost in hkrati zmanjšati vpliv na okolje.  Eden od ciljev bi morale biti tudi raziskave o 
vprašanju varnosti. Evropska industrija mora podpirati svoje prometne sisteme ter jih 
izkoristiti za izboljšanje konkurenčnosti.

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 914 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 387
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Pristop, odstavek 6
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Podpora bo zagotovljena tudi dejavnostim 
razširjanja in izkoriščanja ter presoji 
vplivov, pri čimer bo posebna pozornost 
namenjena posebnim potrebam
uporabnikov in zahtevam politik v 
prometnem sektorju.

Podpora bo zagotovljena tudi dejavnostim 
razširjanja, izkoriščanja, obveščanja ter 
znanstvenih objav (zlasti pa presoje
vplivov) vsake posamezne dejavnosti, ki 
poteka v okviru te prednostne teme, z 
namenom odziva na posebne potrebe
uporabnikov in zahteve politike v 
prometnem sektorju.

Or. es

Obrazložitev

Nova različica predloga spremembe 142, ki upošteva potrebe invalidnih oseb. Za objave je 
treba skrbeti zato, da si bodo končni uporabniki, zlasti pa nosilci političnih odločitev, 
prisvojili te ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, 
Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi in Patrizia Toia

Predlog spremembe 388
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Aeronavtika in zračni promet, odstavek 2

Okolju prijaznejši zračni promet: Razvoj 
tehnologij za zmanjšanje vpliva letalstva na 
okolje, z namenom za polovico zmanjšati 
emisije ogljikovega dioksida (CO2), 
zmanjšati specifične emisije dušikovih 
oksidov (NOx) za 80 % in za polovico 
zmanjšati raven zaznanega hrupa. Raziskave 
se bodo usmerile na pospeševanje okolju 
prijazne tehnologije motorjev, vključno s 
tehnologijo alternativnih goriv, ter tudi na 
izboljšano prometno učinkovitost 
zrakoplovov z nepremičnimi in rotacijskimi 
krili, nove inteligentne lahke strukture ter 
izboljšano aerodinamiko. Vključena bodo 
tudi vprašanja, kot so izboljšano obratovanje 
zrakoplovov na letališču (nadzorovan in 
javni del letališča) ter vodenje zračnega 
prometa, proizvodnja, vzdrževanje in 
postopki recikliranja.

Okolju prijaznejši zračni promet: Razvoj 
tehnologij za zmanjšanje vpliva letalstva na 
okolje, z namenom za polovico zmanjšati 
emisije ogljikovega dioksida (CO2), 
zmanjšati specifične emisije dušikovih 
oksidov (NOx) za 80 % in za polovico 
zmanjšati raven zaznanega hrupa. Raziskave 
se bodo usmerile na pospeševanje okolju 
prijazne tehnologije motorjev, vključno s 
tehnologijo alternativnih goriv, ter tudi na 
izboljšano prometno učinkovitost 
zrakoplovov z nepremičnimi in rotacijskimi 
krili (helikopterji in tiltrotorji), nove 
inteligentne lahke strukture ter izboljšano 
aerodinamiko. Vključena bodo tudi 
vprašanja, kot so izboljšano obratovanje 
zrakoplovov na letališču (nadzorovan in 
javni del letališča) ter vodenje zračnega 
prometa, proizvodnja, vzdrževanje in 
postopki recikliranja.

Or. en
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Obrazložitev

Helikopterji in tiltrotorji spadajo v skupino zrakoplovov z rotacijskimi krili in imajo vsak 
svoje specifične značilnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 389
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Aeronavtika in zračni promet, odstavek 2

Okolju prijaznejši zračni promet: Razvoj 
tehnologij za zmanjšanje vpliva letalstva na 
okolje, z namenom za polovico zmanjšati 
emisije ogljikovega dioksida (CO2), 
zmanjšati specifične emisije dušikovih 
oksidov (NOx) za 80 % in za polovico 
zmanjšati raven zaznanega hrupa. Raziskave 
se bodo usmerile na pospeševanje okolju 
prijazne tehnologije motorjev, vključno s 
tehnologijo alternativnih goriv, ter tudi na 
izboljšano prometno učinkovitost 
zrakoplovov z nepremičnimi in rotacijskimi 
krili, nove inteligentne lahke strukture ter 
izboljšano aerodinamiko. Vključena bodo 
tudi vprašanja, kot so izboljšano obratovanje 
zrakoplovov na letališču (nadzorovan in 
javni del letališča) ter vodenje zračnega 
prometa, proizvodnja, vzdrževanje in 
postopki recikliranja.

Okolju prijaznejši zračni promet: Razvoj 
tehnologij za zmanjšanje vpliva letalstva na 
okolje, z namenom za polovico zmanjšati 
emisije ogljikovega dioksida (CO2), 
zmanjšati specifične emisije dušikovih
oksidov (NOx) za 80 % in za polovico 
zmanjšati raven zaznanega hrupa. Raziskave 
se bodo usmerile na pospeševanje okolju 
prijazne tehnologije motorjev, vključno s 
tehnologijo alternativnih goriv, ter tudi na 
izboljšano prometno učinkovitost 
zrakoplovov z nepremičnimi in rotacijskimi 
krili, nove inteligentne lahke strukture ter 
izboljšano aerodinamiko. Vključena bodo 
tudi vprašanja, kot so izboljšano obratovanje 
zrakoplovov na letališču (nadzorovan in 
javni del letališča) ter vodenje zračnega 
prometa, proizvodnja, vzdrževanje ter redni 
pregled in postopki recikliranja.

Or. en

Obrazložitev

Posebna pozornost pri vzdrževanju, popravljanju in rednem pregledovanju bo znatno 
prispevala k okolju prijaznejšemu zračnemu prometu in bo pospešila udeležbo malih in 
srednje velikih podjetij v vseh državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, 
Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi in Patrizia Toia

Predlog spremembe 390
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Aeronavtika in zračni promet, odstavek 4
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Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: Dosežen bo velik napredek glede 
možnosti izbire, ki jo imajo potniki, in 
prožnega reda letenja, ob doseganju 
petkratnega zmanjšanja števila nesreč. Nove 
tehnologije bodo omogočile večjo izbiro 
konfiguracij zrakoplovov/motorjev, od 
večjih do manjših, in večjo raven
avtomatizacije v vseh elementih sistema, 
vključno s pilotiranjem. Poudarek bo tudi na 
povečanju udobja potnikov, dobrem počutju 
in novih storitvah ter aktivnih in pasivnih 
varnostnih ukrepih, s posebnim poudarkom 
na človeškem dejavniku. Raziskave bodo 
vključevale prilagajanje obratovanja letališč 
in postopkov v zračnem prometu različnim 
tipom plovil ter 24-urni uporabi pri v 
Skupnosti sprejemljivih ravneh hrupa.

Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: Dosežen bo velik napredek glede 
možnosti izbire, ki jo imajo potniki, in 
prožnega reda letenja, ob doseganju 
petkratnega zmanjšanja števila nesreč. Nove 
tehnologije bodo omogočile večjo izbiro 
konfiguracij zrakoplovov/motorjev, od 
večjih do manjših za medmestne povezave 
in regionalno uporabo (npr. tiltrotorji), in 
večjo raven avtomatizacije v vseh elementih 
sistema, vključno s pilotiranjem. Poudarek 
bo tudi na povečanju udobja potnikov, 
dobrem počutju in novih storitvah ter 
aktivnih in pasivnih varnostnih ukrepih, s 
posebnim poudarkom na človeškem 
dejavniku. Raziskave bodo vključevale 
prilagajanje obratovanja letališč in 
postopkov v zračnem prometu različnim 
tipom plovil ter 24-urni uporabi pri v 
Skupnosti sprejemljivih ravneh hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Izraz manjši bolje pojasnjuje potrebo po uvrščanju celotne serije zrakoplovov v kategorijo 
širokotrupnih zrakoplovov. Prav tako moramo izboljšati povezave med mestnimi središči in 
vse regionalne povezave, kjer ni ustrezne infrastrukture.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 391
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

pododdelek Aeronavtika in zračni promet, odstavek 4

Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: Dosežen bo velik napredek glede 
možnosti izbire, ki jo imajo potniki, in 
prožnega reda letenja, ob doseganju 
petkratnega zmanjšanja števila nesreč. Nove 
tehnologije bodo omogočile večjo izbiro 
konfiguracij zrakoplovov/motorjev, od
večjih do manjših, in večjo raven 
avtomatizacije v vseh elementih sistema, 
vključno s pilotiranjem. Poudarek bo tudi na 
povečanju udobja potnikov, dobrem počutju 
in novih storitvah ter aktivnih in pasivnih 

Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: Dosežen bo velik napredek glede 
možnosti izbire, ki jo imajo potniki, in 
prožnega reda letenja, ob doseganju 
petkratnega zmanjšanja števila nesreč. Nove 
tehnologije bodo omogočile večjo izbiro 
konfiguracij zrakoplovov/motorjev, od 
večjih do manjših, in večjo raven 
avtomatizacije v vseh elementih sistema, 
vključno s pilotiranjem. Poudarek bo tudi na 
povečanju udobja potnikov, dobrem počutju 
in novih storitvah ter aktivnih in pasivnih 
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varnostnih ukrepih, s posebnim poudarkom 
na človeškem dejavniku. Raziskave bodo 
vključevale prilagajanje obratovanja letališč 
in postopkov v zračnem prometu različnim 
tipom plovil ter 24-urni uporabi pri v 
Skupnosti sprejemljivih ravneh hrupa.

varnostnih ukrepih, s posebnim poudarkom 
na človeškem dejavniku. Raziskave bodo 
vključevale prilagajanje obratovanja letališč 
in postopkov v zračnem prometu različnim 
tipom plovil ter 24-urni uporabi pri v 
Skupnosti sprejemljivih ravneh hrupa.

Or. xm

Obrazložitev

S tiltrotorji in rotoplani imajo potniki večjo izbiro, saj omogočajo povezave med mestnimi 
središči in regionalne povezave, kjer ni ustrezne cestne, železniške in letališke infrastrukture.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 392
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Aeronavtika in zračni promet, odstavek 4

Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: Dosežen bo velik napredek glede 
možnosti izbire, ki jo imajo potniki, in 
prožnega reda letenja, ob doseganju 
petkratnega zmanjšanja števila nesreč. Nove 
tehnologije bodo omogočile večjo izbiro 
konfiguracij zrakoplovov/motorjev, od 
večjih do manjših, in večjo raven 
avtomatizacije v vseh elementih sistema, 
vključno s pilotiranjem. Poudarek bo tudi na 
povečanju udobja potnikov, dobrem počutju 
in novih storitvah ter aktivnih in pasivnih 
varnostnih ukrepih, s posebnim poudarkom 
na človeškem dejavniku. Raziskave bodo 
vključevale prilagajanje obratovanja letališč
in postopkov v zračnem prometu različnim 
tipom plovil ter 24-urni uporabi pri v 
Skupnosti sprejemljivih ravneh hrupa.

Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: Dosežen bo velik napredek glede 
možnosti izbire, ki jo imajo potniki, in 
prožnega reda letenja, ob doseganju 
petkratnega zmanjšanja števila nesreč. Nove 
tehnologije bodo omogočile večjo izbiro 
konfiguracij zrakoplovov/motorjev, od 
večjih do manjših, in večjo raven 
avtomatizacije v vseh elementih sistema, 
vključno s pilotiranjem. Poudarek bo tudi na 
povečanju udobja potnikov in zdravstvenih 
izboljšav, npr. s povečanjem udobja v 
kabinah, dobrem počutju in novih storitvah 
ter aktivnih in pasivnih varnostnih ukrepih, s 
posebnim poudarkom na človeškem 
dejavniku. Raziskave bodo vključevale 
prilagajanje obratovanja letališč in 
postopkov v zračnem prometu različnim 
tipom plovil ter 24-urni uporabi pri v 
Skupnosti sprejemljivih ravneh hrupa.

Or. en

Obrazložitev

Stalno razvijajoča se mobilna družba v čedalje bolj globaliziranem svetu, skupaj z 
demografskimi spremembami bo privedla do povečanja tako števila kot trajanja letov. 
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Izboljšano spremljanje in učinkovitost udobja v kabinah (npr. samostojna nastavljivost) bosta 
pripomogla k odločilnemu napredku v zračnem prometu.

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 932 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 393
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

pododdelek Aeronavtika in zračni promet, odstavek 7

Pionirstvo zračnega prometa prihodnosti: 
Raziskovanje korenitejših, okoljsko 
učinkovitejših in inovativnih tehnologij, ki 
bodo olajšale pospešitev postopkov, 
potrebno za zračni promet v drugi polovici 
tega stoletja in naprej. Raziskave se bodo 
ukvarjale z vidiki, kot so novi koncepti 
pogonske moči in dviganja, nove zamisli 
glede notranjosti zračnih plovil, novi 
koncepti letališč, nove metode za usmerjanje 
in nadzor nad zrakoplovi, alternativni 
koncepti delovanja sistema zračnega 
prometa in njegovo vključevanje v druge 
načine prevoza.

Pionirstvo zračnega prometa prihodnosti: 
Raziskovanje korenitejših, okoljsko 
učinkovitejših in inovativnih tehnologij, ki 
bodo olajšale pospešitev postopkov, 
potrebno za zračni promet v naslednjem 
desetletju. Raziskave se bodo ukvarjale z 
vidiki, kot so novi koncepti pogonske moči 
in dviganja, nove zamisli glede notranjosti 
zračnih plovil, novi koncepti letališč, nove 
metode za usmerjanje in nadzor nad 
zrakoplovi, alternativni koncepti delovanja 
sistema zračnega prometa in njegovo 
vključevanje v druge načine prevoza.

Or. xm

Obrazložitev

Z navedbo druge polovice tega stoletja in naprej obstaja nevarnost, da se bodo projekti 
izgubili v sferi neuresničljivega. Navedba naslednjega desetletja je bolj stvarna.

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

Predlog spremembe 394
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Površinski promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 1

Okolju prijaznejši površinski promet: Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost in 

Okolju prijaznejši površinski promet: 
izboljšanje načinov izračunavanja zunanjih 
družbenih in okoljskih stroškov Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
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energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami. 
Dejavnosti bodo vključevale tehnologije v 
zvezi z infrastrukturo, vozili, plovili in 
sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali 
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, popravila, inšpekcije, 
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 
nesreč.

zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost in 
energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami. 
Dejavnosti bodo vključevale tehnologije v 
zvezi z infrastrukturo, vozili, plovili in 
sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali 
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, popravila, inšpekcije, 
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 
nesreč.

Or. en

Obrazložitev

Cilj sklepa direktive o t.i. novi evrovinjeti 2 je, da se razvijejo metodologije za izračun 
zunanjih okoljskih in socialnih stroškov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 395
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Površinski promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 1

Okolju prijaznejši površinski promet: Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost in 
energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami. 
Dejavnosti bodo vključevale tehnologije v 
zvezi z infrastrukturo, vozili, plovili in 
sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali 
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, popravila, inšpekcije, 
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 

Okolju prijaznejši površinski promet: Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost, 
stroškovno in energetsko učinkovitost 
prenosa moči (npr. hibridne rešitve) ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami 
ter vlaki z alternativnimi hibridnimi 
motorji. Dejavnosti bodo vključevale 
tehnologije v zvezi z infrastrukturo, vozili, 
plovili in sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali 
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, diagnosticiranje, popravila, 
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nesreč. inšpekcije, demontažo, odstranjevanje,
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 
nesreč.

Or. es

Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki nadomešča nekdanji predlog 143 in dopolnjuje nekatere vidike, 
izpostavljene v prvem predlogu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andres Tarand

Predlog spremembe 396
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Površinski promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 1

Okolju prijaznejši površinski promet: Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost in 
energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami. 
Dejavnosti bodo vključevale tehnologije v 
zvezi z infrastrukturo, vozili, plovili in 
sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali 
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, popravila, inšpekcije, 
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 
nesreč.

Okolju prijaznejši površinski promet: Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter 
zmanjšanje vpliva prometa na okolje, 
vključno z vplivom na podnebne 
spremembe, zdravje, biološka raznovrstnost 
in hrup. Raziskave bodo izboljšale čistost in 
energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami. 
Dejavnosti bodo vključevale tehnologije v 
zvezi z infrastrukturo, vozili, plovili in 
sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali 
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, popravila, inšpekcije, 
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 
nesreč.

Or. en

Obrazložitev

Cilj sklepa direktive o t.i. novi evrovinjeti 2 je, da se razvijejo metodologije za izračun 
zunanjih okoljskih in socialnih stroškov. 

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 941 k osnutku poročila Jerzyja 
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Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del 
Castillo in Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 397
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Površinski promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 1

Okolju prijaznejši površinski promet: Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost in 
energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami. 
Dejavnosti bodo vključevale tehnologije v 
zvezi z infrastrukturo, vozili, plovili in 
sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali 
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, popravila, inšpekcije, 
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 
nesreč.

Okolju prijaznejši površinski promet: Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost in 
energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami, z 
namenom, da bi se doseglo prevozna 
sredstva brez ogljika. Dejavnosti bodo 
vključevale tehnologije v zvezi z 
infrastrukturo, vozili, plovili in sestavnimi 
deli, vključno s splošno optimalizacijo 
sistema. Raziskave in razvoj, značilni za 
promet, bodo vključevali proizvodnjo, 
izgradnjo, postopke, vzdrževanje, popravila, 
inšpekcije, recikliranje, strategije za 
izrabljena prevozna sredstva in posege na
morju v primeru nesreč.

Or. en

Obrazložitev

Težko je vedeti, kaj so čisti in učinkoviti motorji. Namen predloga spremembe je, da bi bilo 
besedilo v tej točki jasnejše. Po drugi strani pa mora biti končni cilj razvoja novih goriv za 
površinski promet najti rešitve za promet brez ogljika. 

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 943 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

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

Predlog spremembe 398
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Površinski promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 2



AM\619004SL.doc 55/87 PE 374.414v01-00

SL

Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: Razvoj 
in predstavitev celostnega prevoza ljudi in 
blaga od vrat do vrat ter tehnologij za 
zagotovitev učinkovite intermodalnosti, tudi 
v kontekstu konkurenčnosti železniškega 
prometa. Sem spadajo dejavnosti, ki 
obravnavajo interoperabilnost in operativno 
optimalizacijo lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih in evropskih prometnih omrežij, 
sistemov in storitev ter njihovega 
intermodalnega vključevanja. Dejavnosti 
bodo namenjene zagotovitvi optimalne 
uporabe infrastruktur, vključno s terminali 
in specializiranimi omrežji, izboljšanim 
upravljanjem s prevozom, prometom in 
informacijami, izboljšano logistiko 
tovornega prometa in intermodalnostjo 
potnikov. Razvijali se bodo inteligentni 
sistemi, novi koncepti vozil/plovil in 
tehnologije, vključno s postopki nakladanja 
in razkladanja. Znanje za oblikovanje 
politike bo vključevalo določanje cen in 
zaračunavanje infrastruktur, ocene 
ukrepov prometne politike EU ter politiko 
in projekte na področju vseevropskih 
omrežij.

Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: Razvoj 
in predstavitev celostnega prevoza ljudi in 
blaga od vrat do vrat ter tehnologij za 
zagotovitev učinkovite intermodalnosti, tudi 
v kontekstu konkurenčnosti železniškega 
prometa. Sem spadajo dejavnosti, ki 
obravnavajo interoperabilnost in operativno 
optimalizacijo lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih in evropskih prometnih omrežij, 
sistemov in storitev ter njihovega 
intermodalnega vključevanja, in nadaljnje 
izkušnje in razvoj evropskega sistema za 
vodenje železniškega prometa.

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem za vodenje železniškega prometa je pomemben v okviru vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij. Zagotoviti je treba nadaljnje spremljajoče raziskave na področju 
standardizacije, stabilizacije in novih izkušenj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 399
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Površinski promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 3

Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
mestih: Poudarek bo na mobilnosti ljudi in 
blaga z uporabo raziskav „vozil naslednje 
generacije“, ki združujejo vse elemente 
čistega, energetsko učinkovitega, varnega in 

Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v mestih 
za vse državljane, vključno z invalidnimi 
osebami: Poudarek bo na mobilnosti ljudi in 
blaga z uporabo raziskav „vozil naslednje 
generacije“, ki združujejo vse elemente 
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inteligentnega cestnega prometa, in njihove 
uveljavitve na trgu. Raziskave novih 
konceptov mobilnosti, inovativnih 
organizacijskih shem in shem upravljanja 
mobilnosti ter visokokakovostnega javnega 
prevoza bodo namenjene zagotovitvi 
dostopa za vse in visoke ravni 
intermodalnega vključevanja. Razvijale in 
preskušale se bodo inovativne strategije za 
čist mestni prevoz. Posebna pozornost bo 
namenjena ekološkim načinom prevoza, 
uravnavanju povpraševanja, racionalizaciji 
zasebnega prevoza ter informacijskim in 
komunikacijskim strategijam, storitvam in 
infrastrukturam. Orodja za podporo 
ustvarjanju in izvajanju politike bodo 
vključevala načrtovanje prometa in rabe 
zemljišč.

čistega, energetsko učinkovitega, varnega in 
inteligentnega cestnega prometa, in njihove 
uveljavitve na trgu. Raziskave novih 
konceptov prometa in mobilnosti, 
inovativnih organizacijskih shem in shem 
upravljanja mobilnosti ter 
visokokakovostnega javnega prevoza bodo 
namenjene zagotovitvi dostopa za vse in 
visoke ravni intermodalnega vključevanja. 
Razvijale in preskušale se bodo inovativne 
strategije za čist mestni prevoz. Posebna 
pozornost bo namenjena ekološkim načinom 
prevoza, uravnavanju povpraševanja, 
racionalizaciji zasebnega prevoza ter 
informacijskim in komunikacijskim 
strategijam, storitvam in infrastrukturam. 
Orodja in modeli za podporo ustvarjanju in 
izvajanju politike bodo vključevala 
načrtovanje prometa in rabe zemljišč.

Or. es

Obrazložitev

Dopolnitev predhodnega predloga spremembe 144.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 400
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Površinski promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 4

Izboljšanje varnosti in zaščite: Razvoj 
tehnologij in inteligentnih sistemov za 
zaščito ranljivih oseb, kot so vozniki, 
kolesarji, potniki, posadka in pešci. Za 
načrtovanje vozil, plovil in infrastruktur se 
bodo razvijali napredni tehnični sistemi in 
metodologije za analizo tveganja. Poudarek 
bo na celostnih pristopih, ki povezujejo 
človeški dejavnik, strukturno integriteto, 
preventivno, pasivno in aktivno varnost, 
reševanje in krizno upravljanje. Varnost bo 
neločljiv sestavni del celotnega prometnega 
sistema, ki zajema infrastrukture, blago in 
embalažo, uporabnike prevoza in izvajalce, 
vozila in plovila ter ukrepe na politični in 
zakonodajni ravni, vključno s podpornimi 

Izboljšanje varnosti in zaščite: Razvoj 
tehnologij in inteligentnih sistemov za 
zaščito ranljivih oseb, kot so vozniki, 
kolesarji, potniki, posadka in pešci. Za 
načrtovanje vozil, plovil in infrastruktur se 
bodo razvijali napredni tehnični sistemi in 
metodologije za analizo tveganja. Poudarek 
bo na celostnih pristopih, ki povezujejo 
človeški dejavnik, strukturno integriteto, 
preventivno, pasivno in aktivno varnost, 
reševanje in krizno upravljanje. Varnost bo 
neločljiv sestavni del celotnega prometnega 
sistema, ki zajema kopenske in obalne 
infrastrukture, blago (vključno z 
utekočinjenim zemeljskim plinom) in 
embalažo, uporabnike prevoza in izvajalce, 
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orodji za odločanje in potrjevanje; zaščita se 
bo obravnavala kadar koli bo to notranja 
zahteva prometnega sistema.

vozila in plovila ter ukrepe na politični in 
zakonodajni ravni, vključno s podpornimi 
orodji za odločanje in potrjevanje; zaščita se 
bo obravnavala kadar koli bo to notranja 
zahteva prometnega sistema.

Or. en

Justification

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 401
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 

podrazdelek Površinski promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 5

Krepitev konkurenčnosti: S pomočjo 
raziskav in razvoja izboljšati konkurenčnost 
prometne industrije, zagotoviti trajnostne, 
učinkovite in dostopne prometne storitve in 
ustvariti nove spretnosti in znanja ter 
zaposlitvene možnosti. Tehnologije za 
napredne industrijske postopke bodo 
vključevale načrtovanje, proizvodnjo, 
montažo, izgradnjo in vzdrževanje in bodo 
namenjene zmanjšanju stroškov 

Krepitev konkurenčnosti: Z uporabo 
raziskav in razvoja izboljšati konkurenčnost 
prometne industrije, zagotoviti trajnostne, 
učinkovite in dostopne prometne storitve in 
ustvariti nove spretnosti in znanja ter 
zaposlitvene možnosti. Tehnologije za 
napredne industrijske postopke bodo 
vključevale načrtovanje, proizvodnjo, 
montažo, izgradnjo in vzdrževanje in bodo 
namenjene zmanjšanju stroškov 
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življenjskega cikla ter obdobij za razvoj. 
Poudarek bo na inovativnih konceptih 
izdelkov ter izboljšanih prometnih storitvah, 
ki zagotavljajo večje zadovoljstvo potnikov. 
Razvijala se bo nova organizacija 
proizvodnje, vključno z upravljanjem 
dobavne verige in sistemi za distribucijo.

življenjskega cikla ter obdobij za razvoj. 
Poudarek bo na inovativnih konceptih 
izdelkov in sistemov ter izboljšanih 
prometnih storitvah, ki zagotavljajo večje 
zadovoljstvo potnikov. Razvijala se bo nova 
organizacija proizvodnje, vključno z 
upravljanjem dobavne verige in sistemi za 
distribucijo.

Or. en

Justification

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, 
Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 402
Priloga I, del Teme, podnaslov Promet (vključno z aeronavtiko), razdelek Dejavnosti, 
podrazdelek Podpora evropskemu sistemu za globalno satelitsko navigacijo (Galileo), 

odstavek 3
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Zagotavljanje orodij in ustvarjanje 
primernega okolja: zagotovitev varne 
uporabe storitev, predvsem s pomočjo 
certificiranja na področju ključnih aplikacij; 
priprava in potrditev ustreznosti storitev 
glede na nove politike in zakonodajo, 
vključno z njihovim izvajanjem; 
obravnavanje predpisanih javnih storitev v 
skladu z odobreno politiko dostopa; razvoj 
osnovne digitalne topologije, kartografije, 
geodetskih podatkov in sistemov za uporabo 
v navigacijskih aplikacijah; obravnavanje 
potreb in zahtev po varnosti in zaščiti.

Zagotavljanje orodij in ustvarjanje 
primernega okolja: zagotovitev varne 
uporabe storitev, predvsem s pomočjo 
certificiranja na področju ključnih aplikacij; 
priprava in potrditev ustreznosti storitev 
glede na nove politike in zakonodajo, 
vključno z njihovim izvajanjem; 
obravnavanje predpisanih javnih storitev v 
skladu z odobreno politiko dostopa; razvoj 
osnovne digitalne topologije, kartografije, 
geodetskih podatkov in sistemov za uporabo 
v navigacijskih aplikacijah; obravnava 
potreb in zahtev po zaščiti in varnosti. Na 
področju varnosti se bo za dosego 
največjega možnega medsebojnega 
delovanja z GMES (Global monitoring for 
Environment and Security-Sistem 
globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti) spodbujalo sorodne sisteme, 
študije in prikaze izvedljivosti, da bi se na 
vsakem koraku dosegla zbliževanje in 
združljivost med GMES in Galileom (sistem 
vseh sistemov) kot delom GMES.

Or. en

Obrazložitev

GMES in Galileo imata popolnoma različen cilj in strukturo, vendar sta oba usmerjena k 
ciljnim uporabnikom tako, da se državljani v svojem vsakdanjem življenju lahko zanesejo na 
mnogo orodij in na sposobnosti podjetij in lokalnih oblasti, da dosežejo stanje popolne 
subsidiarnosti s pomočjo splošno razširjenih in brezžičnih tehnoloških instrumentov in 
komunikacijskih sistemov.

Zlasti v času preden GMES razširi svojo satelitsko mrežo, ki se bo pridružila nacionalnim 
satelitom iz sistema Cosmo (COnstellation of small Satellites for Mediterranean basin 
Observation), se morata oba programa dopolnjevati na različne načine.

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

Predlog spremembe 403
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek Cilj

Globlje, splošno razumevanje zahtevnih in 
medsebojno povezanih socialno-ekonomskih 
izzivov, s katerimi se sooča Evropa, na 
primer rastjo, zaposlovanjem in konkurenco, 
družbeno kohezijo in trajnostjo, kakovostjo 

Globlje, splošno razumevanje zahtevnih in 
medsebojno povezanih socialno-ekonomskih 
izzivov, s katerimi se sooča Evropa, na 
primer rastjo, kakovostnim zaposlovanjem, 
starajočo se družbo in konkurenco, 
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življenja, izobraževanjem, kulturnimi 
vprašanji in globalno soodvisnostjo, zlasti z 
namenom zagotavljanja boljše baze znanja 
politikam na zadevnih področjih.

družbeno kohezijo in trajnostjo, kakovostjo 
življenja, izobraževanjem, mirom,
kulturnimi vprašanji in globalno 
soodvisnostjo, zlasti z namenom 
zagotavljanja boljše baze znanja politikam 
na zadevnih področjih.

Or. en

Obrazložitev

Starajoča se družba je eden ključnih izzivov prihodnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 404
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja, odstavek 1, 
uvodni del

Cilj te dejavnosti bo razvoj in vključevanje 
raziskav na področju vprašanj, ki vplivajo na 
rast, zaposlovanje in konkurenčnost, da bi 
zagotovili boljše in celostno razumevanje 
teh vprašanj za stalni razvoj družbe znanja. 
Koristila bo politiki in podpirala napredek 
pri doseganju teh ciljev. V raziskave bodo 
vključeni naslednji vidiki: 

Cilj te dejavnosti bo razvoj in vključevanje 
raziskav na področju vprašanj, ki vplivajo na 
rast, socialno-ekonomsko stabilnost,
zaposlovanje in konkurenčnost, tehnološko 
kohezijo in razvoj informacijske družbe, da 
bi zagotovili boljše in celostno razumevanje 
teh vprašanj za stalni razvoj družbe znanja. 
Koristila bo politiki in podpirala napredek 
pri doseganju teh ciljev. V raziskave bodo 
vključeni naslednji vidiki: 

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba težave, ki vplivajo na socialno-ekonomsko stabilnost, in vključevanje ne le 
formalnega, ampak tudi neformalnega izobraževanja.

Ta predlog spremembe nadomešča del predloga spremembe 981 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 405
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja, odstavek 1, 
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alinea 1

- Spremenljiva vloga znanja na vseh 
področjih gospodarstva, vključno z vlogo 
različnih vrst znanja in sposobnosti, 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter 
nematerialnih naložb.

– Spremenljiva vloga znanja na vseh 
področjih gospodarstva, vključno z vlogo 
različnih vrst znanja in sposobnosti, 
izobraževanja (vključno z neformalnim 
izobraževanjem) in vseživljenjskega učenja 
ter nematerialnih naložb.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba težave, ki vplivajo na socialno-ekonomsko stabilnost, in vključevanje ne le 
formalnega, ampak tudi neformalnega izobraževanja.

Ta predlog spremembe nadomešča del predloga spremembe 981 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna

Predlog spremembe 406
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja, odstavek 1, 
alinea 1

- Spremenljiva vloga znanja na vseh 
področjih gospodarstva, vključno z vlogo 
različnih vrst znanja in sposobnosti, 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter 
nematerialnih naložb.

- Spremenljiva vloga znanja na vseh 
področjih gospodarstva, vključno z vlogo 
različnih vrst znanja in sposobnosti, 
ustvarjalnosti, kulturnih dejavnikov, 
vrednot, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter nematerialnih naložb; vloga 
znanja in nematerialnih dobrin pri 
ustvarjanju ekonomskega, socialnega in 
kulturnega bogastva ter za socialno in 
okoljsko dobrobit.

Or. en

Obrazložitev

Ustvarjalnost, kulturni dejavniki in vrednote so v Evropi in v svetu za evropsko konkurenčnost 
izjemno pomembni, zato jih je treba upoštevati. 

Pri oblikovanju na znanju temelječega gospodarstva in s tem zagotavljanja konkurenčnosti in 
rasti v Evropi, bi moralo biti znanje pri izpolnjevanju lizbonskih ciljev pomembno. To bo 
koristilo tudi okolju, družbi in kulturi.
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Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 985 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 407
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja, odstavek 1, 
alinea 1

- Spremenljiva vloga znanja na vseh 
področjih gospodarstva, vključno z vlogo 
različnih vrst znanja in sposobnosti, 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter 
nematerialnih naložb.

Spremenljiva vloga znanja na vseh področjih 
gospodarstva, vključno z vlogo različnih vrst 
znanja in sposobnosti, podjetništva,
izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter 
nematerialnih naložb.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave družbenih in institucionalnih pogojev uspešnega podjetništva so ključne za 
konkurenčnost Evrope v svetu in za pospeševanje lizbonske strategije.

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 982 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 408
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja, odstavek 1, 
alinea 2

- Gospodarske strukture, vprašanje 
strukturnih sprememb in produktivnosti, 
vključno z vlogo storitvenega sektorja, 
financ, demografije, povpraševanja in 
procesov dolgoročnega spreminjanja. 

- Gospodarske strukture, vprašanje 
strukturnih sprememb in produktivnosti, 
vključno s prestrukturiranjem evropskih 
podjetij, ustvarjanjem industrijskih 
prvakov, vlogo storitvenega sektorja, financ, 
demografije, povpraševanja in procesov 
dolgoročnega spreminjanja. 

Or. en

Obrazložitev

Ena glavnih tem javne razprave, ki poteka v EU, je strukturna težnja k prestrukturiranju, 
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združevanju in prevzemu podjetij, kar je povezano s političnim in ekonomskim vprašanjem 
ustvarjanja evropskih prvakov v različnih industrijskih sektorjih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 409
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja, odstavek 1, 
alinea 3

- Institucionalna in politična vprašanja, 
vključno z makroekonomsko politiko, trgi
dela, institucionalnim kontekstom ter 
skladnostjo in usklajevanjem politike. 

- Institucionalna in politična vprašanja, 
vključno z makroekonomsko politiko, trgi 
dela, socialnimi sistemi in sistemi 
socialnega skrbstva, institucionalnim 
kontekstom ter skladnostjo in usklajevanjem 
politike. 

Or. en

Obrazložitev

Pritisk starajočega se prebivalstva na evropske socialne sisteme in sisteme socialnega 
skrbstva ter nujne spremembe teh sistemov so med ključnimi vprašanji, ki vplivajo na 
evropsko konkurenčnost. Primerna osveščenost o tem vprašanju je bistvena za ohranitev 
evropskega načina življenja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Hammerstein Mintz in Alyn Smith

Predlog spremembe 410
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja, odstavek 1, 
alinea 3

- Institucionalna in politična vprašanja, 
vključno z makroekonomsko politiko, trgi 
dela, institucionalnim kontekstom ter 
skladnostjo in usklajevanjem politike. 

- Institucionalna in politična vprašanja, 
vključno z makroekonomsko politiko, trgi 
dela, nacionalnim in regionalnim
institucionalnim kontekstom ter skladnostjo 
in usklajevanjem politike. 

Or. en

Obrazložitev

Mnoga vprašanja v zvezi z ekonomsko rastjo se obravnavajo na regionalni in lokalni ravni. 
Zato je treba ta vprašanja raziskati ne le v okviru nacionalnih institucij, ampak tudi v 
regionalnem institucionalnem okviru.
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Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 984 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 411
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja, odstavek 1, 
alinea 3

- Institucionalna in politična vprašanja, 
vključno z makroekonomsko politiko, trgi 
dela, institucionalnim kontekstom ter 
skladnostjo in usklajevanjem politike. 

- Institucionalna in politična vprašanja, 
vključno z makroekonomsko politiko, trgi 
dela, institucionalnim kontekstom, 
spreminjajočo se vlogo strokovnega znanja 
na političnem in javnem prizorišču ter 
skladnostjo in usklajevanjem politike. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 980 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

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

Predlog spremembe 412
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Glavni trendi v družbi in njihove posledice, odstavek 1, alinea 1 a 
(novo)

- Razvoj raziskav mest zaradi boljšega 
razumevanja medsebojnih tematskih 
(okolja, prometa, socialnih, gospodarskih, 
demografskih sprememb, itd.) in 
prostorskih (mestnih, regionalnih) vplivov v 
mestu ter zaradi razvoja (1) inovativnih 
mehanizmov načrtovanja, ki bodo 
omogočali celostno in trajnostno obravnavo 
perečih vprašanj, ter (2) inovativnih 
postopkov upravljanja, ki bodo okrepili 
udeležbo državljanov in sodelovanje med 
javnimi ter zasebnimi udeleženci, kar je 
namenjeno boljšemu razumevanju vloge 
evropskih mest v širšem okviru 
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(konkurenčnost mest), podpori lokalnih 
organov pri izboljševanju socialne kohezije 
in boju proti izključenosti v mestih, kjer je 
kljub gospodarskemu razvoju vse več 
neenakosti.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav večina prebivalcev EU živi v mestih, v predlogu Komisije niso predvidene posebne 
raziskave na področju razvoja mest. Cilj tega predloga spremembe je ponovno uvesti to vrsto 
raziskav mestnih razsežnosti, ki jih je treba glede na lanskoletne izgrede v francoskih 
predmestjih vključiti v okvirni program.

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

Predlog spremembe 413
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Glavni trendi v družbi in njihove posledice, odstavek 1, alinea 2

- Spremembe s tem povezanih vidikov, kot 
so način življenja, družina, delo, potrošnja, 
zdravje in kakovost življenja, vključno s 
problemi otrok, mladih in invalidnostjo.

- Spremembe s tem povezanih vidikov, kot 
so način življenja, družina, delo, vključno z 
enakimi možnostmi in protidiskriminacijo 
na delovnem mestu, potrošnja, zdravje in 
kakovost življenja, vključno s težavami, 
povezanimi z otroki, otroki z 
nadpovprečnimi kognitivnimi 
sposobnostmi, mladimi in invalidnostjo.

Or. en

Justification

Part 1: Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and companies
Part 2: In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Patrizia Toia in Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 414
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Glavni trendi v družbi in njihove posledice, odstavek 1, alinea 3 a 
(novo)

- Upravljanje mest, razvoj inovativnih 
instrumentov, pristopov in izobraževanja, ki 
bodo pri razvoju postopkov načrtovanja 
mest in mestnega okolja zagotovili 
učinkovitejše sodelovanje med različnimi 
ravnmi uprave ter med udeleženci javnega 
in zasebnega sektorja; neenakost kljub 
gospodarskemu razvoju. 

Or. xm

Justification

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 415
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Glavni trendi v družbi in njihove posledice, odstavek 1, alinea 3 b 
(novo)

- Zakonski in etični vidiki odločitev v 
medicini, biotehnologiji in nanotehnologiji. 

Or. en

Justification

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
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collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

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

Predlog spremembe 416
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Glavni trendi v družbi in njihove posledice, odstavek 1, alinea 3 c in 
alinea 3 d (novo)

- Konkurenčnost mest: vloga evropskih 
mest v širšem okviru, lokalna politika za 
izboljšanje kohezije.
- Raziskave mest: osredotočanje na 
medsebojne tematske (okolje, promet, 
družbene, gospodarske, demografske 
spremembe, itd.) in prostorske vplive v 
mestu, z namenom razvoja celostnih in 
trajnostnih postopkov upravljanja.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav večina prebivalcev EU živi v mestih, v predlogu Komisije niso predvidene posebne 
raziskave na področju razvoja mest. Cilj tega predloga spremembe je ponovno uvesti to vrsto 
raziskav mestnih razsežnosti, ki jih je treba glede na lanskoletne izgrede v francoskih 
predmestjih vključiti v okvirni program.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 417
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Glavni trendi v družbi in njihove posledice, odstavek 1, alinea 3 e 
(novo)

- Študije vplivov kulture, kulturne dediščine 
in kreativne ter kulturno usmerjene 
industrije na družbenoekonomski razvoj in 
razvoj trga.

Or. en
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Obrazložitev

Vloga, ki jo igra kulturno okolje, je pomemben dejavnik, ki je značilen za Evropo. Temeljito je 
treba preučiti dodano vrednost, ki jo prispeva.  

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 1009 k osnutku poročila Jerzyja 
Buzeka o sedmem okvirnem programu.

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

Predlog spremembe 418
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Predvidene dejavnosti, odstavek 1, alinea 1

– Obsežna socialno-ekonomska 
predvidevanja o omejenem številu ključnih 
izzivov in priložnosti za EU, proučevanje 
vprašanj, kot so prihodnost in posledice 
staranja, migracij, globalizacije znanja, 
sprememb na področju kriminala in večjih 
tveganj.

– Obsežna socialno-ekonomska 
predvidevanja o omejenem številu ključnih 
izzivov in priložnosti za EU, proučevanje 
vprašanj, kot so prihodnost in posledice 
staranja, migracij, globalizacije in 
razširjanja znanja, sprememb na področju 
kriminala in večjih tveganj.

Or. en

Obrazložitev

Globalizacija znanja je ključna za razumevanje mehanizmov razširjanja znanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 419
Priloga I, del Teme, podnaslov Socialno-ekonomske in humanistične vede, razdelek 

Dejavnosti, podrazdelek Predvidene dejavnosti, odstavek 1, alinea 4 a (novo)

- Humanistične vede: Jezik, njegova 
zgradba in učenje. Zgodovina, zgodovina 
umetnosti, geografija in zemljepisne vede, 
zgodovina ozemlja. Filozofija, kulturna in 
verska zgodovina. 
Kulturna dediščina v zvezi z vizualnimi 
umetnostmi, tradicionalno umetno obrtjo, 
arhitektura in mesta.

Or. es
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Obrazložitev

Potrebno je izčrpno poznavanje izvora skupne dediščine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 420
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, naslov

9. Varnost in vesolje. 9. Varnost

Or. de

Obrazložitev

Kljub povezavam med varnostjo in vesoljem je treba ti temi obravnavati kot natančno 
opredeljeni prednostni nalogi. 

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

Predlog spremembe 421
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, razdelek Cilj, odstavek 1

Razvoj tehnologij in znanja za izgradnjo 
zmogljivosti, osredotočenih na uporabo na 
civilnem področju, ki so potrebne za 
zagotavljanje varnosti državljanov pred 
grožnjami terorizma in kriminala ter tudi 
pred vplivi in posledicami nenamernih 
izrednih dogodkov, kot so naravne ali 
industrijske nesreče; zagotoviti optimalno in 
sporazumno uporabo razpoložljivih in 
razvijajočih se tehnologij v korist evropski 
varnosti ob spoštovanju temeljnih 
človekovih pravic; in spodbujati sodelovanje 
ponudnikov in uporabnikov varnostnih 
rešitev; s pomočjo teh dejavnosti istočasno 
okrepiti tehnološko bazo evropske industrije 
na področju varnosti in povečati njeno 
konkurenčnost.

Razvoj tehnologij in znanja za izgradnjo 
zmogljivosti, osredotočenih na uporabo na 
civilnem področju, ki so potrebne za 
zagotavljanje varnosti državljanov pred 
grožnjami terorizma in kriminala ter tudi 
pred vplivi in posledicami nenamernih 
izrednih dogodkov, kot so naravne ali 
industrijske nesreče; zagotoviti optimalno in 
sporazumno uporabo razpoložljivih in 
razvijajočih se tehnologij v korist evropski 
varnosti ob spoštovanju temeljnih 
človekovih pravic in zasebnosti; ob 
priznavanju meja vloge tehnologije pri 
obravnavi terorizma, kriminala in drugih
varnostnih vidikov zagotoviti sorazmeren 
delež sredstev za raziskovanje njihovih 
temeljnih vzrokov in morebitnih rešitev; 
zagotoviti, da prednostne naloge na tem 
področju določajo javni in ne tržni interesi, 
pri čemer vso porabo skrbno pregledujejo 
pristojni organi, v katerih industrija ni 
prekomerno zastopana; in spodbujati 
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sodelovanje ponudnikov in uporabnikov 
varnostnih rešitev, namenjenih mirnemu 
reševanju sporov; s pomočjo teh dejavnosti 
istočasno okrepiti tehnološko bazo evropske 
industrije na področju varnosti in povečati 
njeno konkurenčnost.

Or. en

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

Predlog spremembe 422
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Varnost, naslov

9.1 Varnost črtano

Or. de

Obrazložitev

Kljub povezavam med varnostjo in vesoljem je treba ti temi obravnavati kot natančno 
opredeljeni prednostni nalogi.

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

Predlog spremembe 423
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Varnost, razdelek Pristop, 

odstavek 2

Dejavnosti na ravni Skupnosti bodo 
zadevale štiri področja varnostnih misij, ki 
so bila določena kot odgovor na posebne, 
politično zelo pomembne izzive in glede na 
evropsko dodano vrednost v zvezi z 
grožnjami in možnimi izrednimi dogodki na 
področju varnosti, ter tri medsektorsko 
pomembna področja. Vsako področje misij 
pokriva šest faz z različnim trajanjem in 
poudarki: prepoznavanje (povezano z 
izrednimi dogodki), preprečevanje 
(povezano z grožnjami), zaščita (povezano s 
cilji), priprava (povezano z delovanjem), 
odziv (povezano s krizami) in reševanje 
(povezano s posledicami); navedeno je tudi, 
katere ukrepe je treba sprejeti v posamezni 
fazi. Prve štiri faze se nanašajo na ukrepe za 

Dejavnosti na ravni Skupnosti bodo 
zadevale štiri področja varnostnih misij, ki 
so bila določena kot odgovor na posebne, 
politično zelo pomembne izzive in glede na 
evropsko dodano vrednost v zvezi z 
grožnjami in možnimi izrednimi dogodki na 
področju varnosti. Izpolniti je treba posebne 
zahteve za zaupnost, pri čemer se po 
nepotrebnem ne omejuje preglednost 
rezultatov raziskav. Zato je treba določiti 
področja, ki omogočajo sedanjo 
preglednost rezultatov raziskav. Poleg tega 
te dejavnosti zadevajo tri medsektorsko 
pomembna področja. Vsako področje misij 
pokriva šest faz z različnim trajanjem in 
poudarki: prepoznavanje (povezano z 
izrednimi dogodki), preprečevanje 



AM\619004SL.doc 71/87 PE 374.414v01-00

SL

izogibanje izrednim dogodkom in za 
ublažitev morebitnih negativnih vplivov, 
zadnji dve se nanašata na ukrepe za 
spopadanje s samim izrednim dogodkom in 
dolgoročnimi posledicami.

(povezano z grožnjami), zaščita (povezano s 
cilji), priprava (povezano z delovanjem), 
odziv (povezano s krizami) in reševanje 
(povezano s posledicami); navedeno je tudi, 
katere ukrepe je treba sprejeti v posamezni 
fazi. Prve štiri faze se nanašajo na ukrepe za
izogibanje izrednim dogodkom in za 
ublažitev morebitnih negativnih vplivov, 
zadnji dve se nanašata na ukrepe za 
spopadanje s samim izrednim dogodkom in 
dolgoročnimi posledicami.

Or. de

Obrazložitev

V osnutku programa "Sodelovanje" Komisija ugotavlja: "Da bi pospeševali razširjanje in 
uporabo rezultatov raziskav EU, bo podpora namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, ... na vseh tematskih področjih." Opomba pod črto navaja: "V nekaterih primerih 
lahko za raziskave na področju varnosti veljajo določene omejitve v skladu s pravili za 
udeležbo in razširjanje." Pri zahtevku je treba upoštevati posebne zahteve raziskav na 
področju varnosti. Parlament s sprejetjem poudarja že oblikovano stališče.

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

Predlog spremembe 424
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Varnost, razdelek Pristop, 

odstavek 6

Vključevanje malih in srednje velikih 
podjetij (MSP) v dejavnosti se spodbuja tako 
močno kot tudi vključevanje organov in 
organizacij, odgovornih za varnost 
državljanov. Dolgoročne vsebine raziskav, 
ki jih je izdelal Evropski svetovalni odbor za 
raziskave na področju varnosti (ESORV), 
bodo podprle opredelitev vsebine in 
strukture raziskav v okviru te teme.

Vključevanje malih in srednje velikih 
podjetij (MSP) – pri čemer je treba pri 
opredelitvi malih in srednje velikih podjetij 
na področju raziskav varnosti prilagoditi 
številke o zaposlenosti in prometu oziroma 
po možnosti kot MSP uvrstiti podjetja, kjer 
obstajajo enotnost lastništva, odgovornosti, 
vodenja, tveganja ter odgovorno 
sodelovanje pri vodenju podjetja – v 
dejavnosti se spodbuja tako močno kot tudi 
vključevanje organov in organizacij, 
odgovornih za varnost državljanov. 
Dolgoročne vsebine raziskav, ki jih je 
izdelal Evropski svetovalni odbor za 
raziskave na področju varnosti (ESORV), 
bodo podprle opredelitev vsebine in 
strukture raziskav v okviru te teme.
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Or. de

Obrazložitev

Gospodarstvo v različnih sektorjih je strukturirano tako, da so gonilo inovacij in 
konkurenčnosti mala in srednje velika podjetja – po opredelitvi EU za mala in srednje velika  
podjetja; področje varnosti je pri tem izjema. Nepogrešljivi nosilci inovacij so – tudi zaradi 
neuresničenega skupnega trga in omejene konkurence – podjetja, katerih dejavnosti pogosto 
ne obsegajo samo raziskav na področju varnosti in jih zato po evropski opredelitvi MSP ni 
mogoče prišteti med srednje velika podjetja. Treba je upoštevati strukturiranost sektorja.

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

Predlog spremembe 425
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Varnost, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 1

Zaščita pred terorizmom in kriminalom: 
Dejavnosti se bodo osredotočile na tri vidike 
grožnje možnih izrednih dogodkov: storilce 
kaznivih dejanj, opremo in vire, ki jih ti 
uporabljajo ali ki se uporabljajo kot 
mehanizmi za napad. Da bi se spoprijeli s 
tem področjem misij, se zahteva vrsta 
sposobnosti, od katerih so mnoge prvotno 
povezane s fazami prepoznavanje, 
preprečevanje, priprava in odziv. Cilj je 
izogniti se izrednim dogodkom ter ublažiti 
njihove morebitne posledice. Pri razvijanju 
zahtevanih sposobnosti bo poudarek na 
vprašanjih, kot so: grožnja (npr. kemična, 
biološka, radiološka in jedrska), 
razumevanje grožnje (npr. pridobivanje 
informacij, zbiranje, izkoriščanje, delitev; 
opozarjanje), odkrivanje (npr. nevarne snovi, 
posamezniki ali skupine, sumljivo vedenje), 
prepoznavanje (npr. oseb, vrste in količine 
snovi), preprečevanje (npr. nadzor nad 
dostopom in pretokom finančnih sredstev, 
nadzor nad finančnimi strukturami), 
pripravljenost (npr. ocena tveganja; nadzor 
nad namerno sproščenimi biološkimi in 
kemičnimi snovmi; ocena ravni strateških 
rezerv, kot so delovna sila, znanja in 
spretnosti, oprema, potrošno blago; ob 
upoštevanju obsežnih prireditev itd.),
nevtralizacija in obvladovanje učinkov 

Zaščita pred terorizmom in kriminalom: 
Dejavnosti se bodo osredotočile na tri vidike 
grožnje možnih izrednih dogodkov: storilce 
kaznivih dejanj, opremo in vire, ki jih ti 
uporabljajo ali ki se uporabljajo kot 
mehanizmi za napad. Da bi se spoprijeli s 
tem področjem misij, se zahteva vrsta 
sposobnosti, od katerih so mnoge prvotno 
povezane s fazami prepoznavanje, 
preprečevanje, priprava in odziv. Cilj je 
izogniti se izrednim dogodkom ter ublažiti 
njihove morebitne posledice. Pri razvijanju 
zahtevanih sposobnosti bo poudarek na 
vprašanjih, kot so: grožnja (npr. kemična, 
biološka, radiološka in jedrska), 
razumevanje grožnje (npr. pridobivanje 
informacij, zbiranje, izkoriščanje, delitev; 
opozarjanje), odkrivanje (npr. nevarne snovi, 
posamezniki ali skupine, sumljivo vedenje), 
prepoznavanje (npr. oseb, vrste in količine 
snovi), preprečevanje (npr. nadzor nad 
dostopom in pretokom finančnih sredstev, 
nadzor nad finančnimi strukturami), 
pripravljenost (npr. ocena tveganja; nadzor 
nad namerno sproščenimi biološkimi in 
kemičnimi snovmi; ocena ravni strateških 
rezerv, kot so delovna sila, znanja in 
spretnosti, oprema, potrošno blago; ob 
upoštevanju obsežnih prireditev itd.), 
nevtralizacija in obvladovanje učinkov 
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terorističnih napadov in kriminala, obdelava 
podatkov organov odkrivanja in pregona.

terorističnih napadov in kriminala, obdelava 
podatkov organov odkrivanja in pregona, 
mirovne študije in raziskave mirnega 
preprečevanja in reševanja sporov.

Or. en

Obrazložitev

Namen okvirnega programa je tudi podpora politikam EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 426
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Varnost, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 3

Varnost meja: Dejavnosti bodo obravnavale 
dve vrsti vprašanj: varnostna vprašanja, 
povezana z (organiziranim ali 
nepredvidenim) dostopom na ozemlje EU, 
pri čemer veljajo meje EU kot najbolj 
obrobno območje pri varovanju ozemlja EU 
(meje na kopnem in morju), ter tudi točke 
mejnih prehodov, ki so del (prometne) 
infrastrukture in tako možni cilji varnostnih 
groženj. Da bi se spoprijeli s tem področjem 
misij, se zahteva vrsta sposobnosti, od 
katerih so mnoge prvotno povezane s fazami 
prepoznavanje, preprečevanje in zaščita. Cilj 
je izogniti se izrednim dogodkom ter ublažiti 
njihove morebitne posledice. Pri razvijanju 
zahtevanih sposobnosti bo poudarek na 
vprašanjih, kot so: povečanje uspešnosti in 
učinkovitosti vseh za varnost bistvenih 
sistemov, opreme, orodja in postopkov, ki se 
uporabljajo na točkah mejnih prehodov (npr. 
identifikacija oseb pri prehodu meje, 
neinvazivno odkrivanje oseb in blaga, 
izsleditev snovi, vzorčenje, prostorsko 
prepoznavanje, vključno z zbiranjem 
podatkov in analizami itd.); izboljšanje 
varnosti evropskih kopenskih in obalnih 
meja (npr. s pomočjo neinvazivnega in 
podvodnega odkrivanja vozil, izsleditve 
vozil, prostorskega prepoznavanja, vključno 
z zbiranjem podatkov in analizami, nadzora, 

Varnost meja: Dejavnosti bodo obravnavale 
dve vrsti vprašanj: varnostna vprašanja, 
povezana z (organiziranim ali 
nepredvidenim) dostopom na ozemlje EU, 
pri čemer veljajo meje EU kot najbolj 
obrobno območje pri varovanju ozemlja EU 
(meje na kopnem in morju), ter tudi točke 
mejnih prehodov, ki so del (prometne) 
infrastrukture in tako možni cilji varnostnih 
groženj. Da bi se spoprijeli s tem področjem 
misij, se zahteva vrsta sposobnosti, od 
katerih so mnoge prvotno povezane s fazami 
prepoznavanje, preprečevanje in zaščita. Cilj 
je izogniti se izrednim dogodkom ter ublažiti 
njihove morebitne posledice. Pri razvijanju 
zahtevanih sposobnosti bo poudarek na 
vprašanjih, kot so: povečanje uspešnosti in 
učinkovitosti vseh za varnost bistvenih 
sistemov, opreme, orodja in postopkov, ki se 
uporabljajo na točkah mejnih prehodov (npr. 
identifikacija oseb pri prehodu meje, 
neinvazivno odkrivanje oseb in blaga, 
izsleditev snovi, vzorčenje, prostorsko 
prepoznavanje, vključno z zbiranjem 
podatkov in analizami itd.); izboljšanje 
varnosti evropskih kopenskih in obalnih 
meja (npr. s pomočjo neinvazivnega in 
podvodnega odkrivanja vozil in plovil, 
izsleditve vozil in plovil, prostorskega 
prepoznavanja, vključno z zbiranjem 
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daljinskega upravljanja itd.); ocena in 
upravljanje (ilegalnih) migracijskih tokov.

podatkov in analizami, nadzora, sistemov za 
obveščanje in opozarjanje proti kršitvam 
kopenskih meja, ozemeljskih voda in 
zračnega prostora, daljinskega upravljanja 
itd.); ocena in upravljanje (ilegalnih) 
migracijskih tokov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi meje EU postale najbolj obrobno področje za varovanje ozemlja EU, so v EU potrebne 
raziskave in razvoj na področju varnosti, da bi odkrili vse morebitne vrste kršitev teh meja, 
vzpostavili operativne sposobnosti za pravočasno obveščanje in opozarjanje javnih organov 
in civilne družbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 427
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

odstavek 6 a (novo)

Ocena in nadzor mednarodnih obveznosti, 
ki vključujejo Evropo, izven evropskih 
meja.

Or. en

Justification

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 Environment) as well as economic agreements require that third 
parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, and in 
support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and often 
rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research that 
would help develop future independent European monitoring capabilities.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 428
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 1, alinea 1, odstavek 1

Cilj je razviti primerne satelitske nadzorne Cilj je razviti primerne satelitske nadzorne 
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sisteme in sisteme za zgodnje opozarjanje 
kot edinstvene in po celem svetu 
razpoložljive vire podatkov ter krepiti in 
pospešiti razvoj njihove operativne uporabe. 
Poleg tega bo ta program zagotovil podporo 
razvoju operativnih storitev GMES, ki 
nosilcem odločitev omogočajo boljše 
predvidevanje ali ublažitev kriznih razmer 
ter problemov, povezanih z upravljanjem 
okolja in varnosti. Raziskovalne dejavnosti 
morajo prispevati predvsem k povečanju 
uporabe podatkov GMES, zbranih iz virov, 
ki temeljijo na vesoljskih tehnologijah, in k 
povezovanju le-teh s podatki iz drugih 
sistemov za opazovanje v kompleksne 
produkte, namenjene zagotavljanju 
informacij in strankam prilagojenih storitev 
za končne uporabnike s pomočjo 
učinkovitega vključevanja podatkov in 
upravljanja z informacijami. Poleg tega 
morajo raziskovalne dejavnosti prispevati k 
izboljšanju nadzornih tehnik in s tem 
povezanih tehnologij instrumentov, da bi se 
po potrebi razvijali novi vesoljski sistemi ali 
izboljšala interoperabilnost obstoječih 
sistemov ter da bi se omogočila njihova 
uporaba v (pred)operativnih storitvah, ki 
odgovarjajo na posebne vrste zahtev.

sisteme in sisteme za zgodnje opozarjanje, 
vključno s sistemi za zagotavljanje varnosti 
državljanov, kot edinstvene in po celem 
svetu razpoložljive vire podatkov ter krepiti 
in pospešiti razvoj njihove operativne 
uporabe. Poleg tega bo ta program zagotovil 
podporo razvoju operativnih storitev GMES, 
ki nosilcem odločitev omogočajo boljše 
predvidevanje ali ublažitev kriznih razmer 
ter problemov, povezanih z upravljanjem 
okolja, varnosti in ravnanjem pri naravnih 
nesrečah. Raziskovalne dejavnosti morajo 
prispevati predvsem k povečanju uporabe 
podatkov GMES, zbranih iz virov, ki 
temeljijo na vesoljskih tehnologijah, in k 
povezovanju le-teh s podatki iz drugih 
sistemov za opazovanje v kompleksne 
produkte, namenjene zagotavljanju 
informacij in strankam prilagojenih storitev 
za končne uporabnike s pomočjo 
učinkovitega vključevanja podatkov in 
upravljanja z informacijami. V razvoj
storitev GMES bodo po potrebi vključene 
druge satelitske tehnologije (npr. za 
komunikacijo in navigacijo). Poleg tega 
morajo raziskovalne dejavnosti prispevati k 
izboljšanju nadzornih tehnik in s tem 
povezanih tehnologij instrumentov, da bi se 
po potrebi razvijali novi vesoljski sistemi ali 
izboljšala interoperabilnost obstoječih 
sistemov ter da bi se omogočila njihova 
uporaba v (pred)operativnih storitvah, ki 
odgovarjajo na posebne vrste zahtev.

Or. es

Obrazložitev

Dopolnitev predhodnega predloga spremembe 171.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Busquin

Predlog spremembe 429
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 1, alinea 1, odstavek 1

Cilj je razviti primerne satelitske nadzorne Cilj je razviti primerne satelitske nadzorne 
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sisteme in sisteme za zgodnje opozarjanje 
kot edinstvene in po celem svetu 
razpoložljive vire podatkov ter krepiti in 
pospešiti razvoj njihove operativne uporabe. 
Poleg tega bo ta program zagotovil podporo 
razvoju operativnih storitev GMES, ki 
nosilcem odločitev omogočajo boljše 
predvidevanje ali ublažitev kriznih razmer 
ter problemov, povezanih z upravljanjem 
okolja in varnosti. Raziskovalne dejavnosti 
morajo prispevati predvsem k povečanju 
uporabe podatkov GMES, zbranih iz virov, 
ki temeljijo na vesoljskih tehnologijah, in k 
povezovanju le-teh s podatki iz drugih 
sistemov za opazovanje v kompleksne 
produkte, namenjene zagotavljanju 
informacij in strankam prilagojenih storitev 
za končne uporabnike z uporabo 
učinkovitega vključevanja podatkov in 
upravljanja z informacijami. Poleg tega 
morajo raziskovalne dejavnosti prispevati k 
izboljšanju nadzornih tehnik in s tem 
povezanih tehnologij instrumentov, da bi se 
po potrebi razvijali novi vesoljski sistemi ali 
izboljšala interoperabilnost obstoječih 
sistemov ter da bi se omogočila njihova 
uporaba v (pred)operativnih storitvah, ki 
odgovarjajo na posebne vrste zahtev.

sisteme in sisteme za zgodnje opozarjanje 
kot edinstvene in po celem svetu 
razpoložljive vire podatkov ter krepiti in 
pospešiti razvoj njihove operativne uporabe. 
Poleg tega bo ta program zagotovil podporo 
razvoju operativnih storitev GMES, ki 
nosilcem odločitev omogočajo boljše 
predvidevanje ali ublažitev kriznih razmer 
ter problemov, povezanih z upravljanjem 
okolja in varnosti. Raziskovalne dejavnosti 
morajo prispevati predvsem k povečanju 
uporabe podatkov GMES, zbranih iz virov, 
ki temeljijo na vesoljskih tehnologijah, in k 
povezovanju le-teh s podatki iz drugih 
sistemov za opazovanje v kompleksne 
produkte, namenjene zagotavljanju 
informacij in strankam prilagojenih storitev 
za končne uporabnike z uporabo 
učinkovitega vključevanja podatkov in 
upravljanja z informacijami. Poleg tega 
morajo raziskovalne dejavnosti prispevati k 
izboljšanju nadzornih tehnik in s tem 
povezanih tehnologij instrumentov, da bi se 
po potrebi razvijali novi vesoljski sistemi ali 
izboljšala interoperabilnost obstoječih 
sistemov ter da bi se omogočila njihova 
uporaba v (pred)operativnih storitvah, ki 
odgovarjajo na posebne vrste zahtev.
Raziskave morajo podpirati razvoj 
trajnostnih vesoljskih sistemov in sistemov 
na mestu samem (skupaj s tistimi na zemlji 
in na letalih) za nadzor kopnega in krizno 
upravljanje, s pogostimi posnetki velike 
ločljivosti za zelo pomembna območja, ki 
vključujejo občutljiva, mestna ali hitro 
razvijajoča se območja; za preprečevanje in 
obvladovanje tveganja ter za vse vrste 
izrednih dogodkov, s krepitvijo zbliževanja z 
nevesoljskimi sistemi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ponovno poudarja pomen, ki ga ima nadzor kopnega na mestu samem 
za okoljsko upravljanje in varnost ter za izvajanje različnih storitev, za katere je potrebna 
zelo velika ločljivost (na primer kartiranje mest), ki jih ne morejo zajeti satelitski posnetki. 
Poudarja tudi pomen nadzorne komponente GMES. 
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Ta predlog spremembe nadomešča predloga spremembe 1048 in 1049 k osnutku poročila 
Jerzyja Buzka o sedmem okvirnem programu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, 
Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 430
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 1, alinea 2, odstavek 1 a (novo)

Glede na vse večji globalni obseg 
varnostnih potreb in zahtev, povezanih z 
GMES, ter sedanje zanašanje na podatke, 
ki so včasih odvisni od zunajevropskih 
sistemov, je treba na globalnem 
geopolitičnem področju predvideti dodatne 
študije izvedljivosti in predstavitvene 
projekte, ki obsegajo varnost ter ustrezajo 
mednarodnim, k okolju usmerjenim 
pobudam, pri katerih od leta 2003 
sodelujeta EU in ESA. Podobni 
mednarodni dogovori, doseženi pri rešitvah 
za ugotavljanje položaja in napovedovanje 
časa glede sistemov Galileo, GPS in 
GLONASS, so spodbudni precedenčni 
primeri na tem področju.

Or. en

Obrazložitev

Potreba po mednarodni pobudi za varnost in vesolje, podobni GEO, je imela osrednje mesto v 
poročilu SPASEC, kjer so prvič združili prizadevanja civilisti in vojska. Taka pobuda bi 
omogočila idealne pogoje za raziskovanje pojavljajočih se varnostnih problemov ter za 
njihovo reševanje, preden se pojavijo na politični ravni. Tako bi se lahko izognili podobnim 
soočenjem kot pri sistemih Galileo in GPS v preteklih letih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 431
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 1, alinea 3

Cilj je podpreti inovativne satelitske 
komunikacijske aplikacije in storitve, 
nevidno vgrajene v globalna elektronska 

Cilj je podpreti inovativne satelitske 
komunikacijske aplikacije in storitve, 
nevidno vgrajene v globalna elektronska 
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komunikacijska omrežja, za državljane in 
podjetja v sektorjih za aplikacije, ki 
zajemajo civilno zaščito, varnost, e-vlado, 
telemedicino, tele-izobraževanje, iskanje in 
reševanje, turizem in prostočasne dejavnosti, 
zasebno navigacijo, upravljanje flot, 
kmetijstvo in gozdarstvo. Poudarek raziskav 
bo na razvoju novih aplikacij, izvedbi 
predstavitvenih nalog in predoperativnih 
sistemih, kjer satelitske komunikacije 
predstavljajo učinkovit odziv na te potrebe.

komunikacijska omrežja, za državljane in 
podjetja v sektorjih za aplikacije, ki 
zajemajo civilno zaščito, varnost, e-vlado, 
digitalno oddajanje, telemedicino, tele-
izobraževanje, iskanje in reševanje, turizem 
in prostočasne dejavnosti, zasebno 
navigacijo, upravljanje flot, kmetijstvo in 
gozdarstvo. Poudarek raziskav bo na razvoju 
novih aplikacij, izvedbi predstavitvenih 
nalog in predoperativnih sistemih, kjer 
satelitske komunikacije predstavljajo 
učinkovit odziv na te potrebe.

Or. en

Obrazložitev

Satelitske komunikacijske storitve lahko kot eno alternativnih sredstev oddajanja skupaj s 
kabelsko televizijo in z linijami ADSL veliko prispevajo k evropskemu digitalnemu prehodu do 
leta 2012. Tako lahko igrajo pomembno vlogo pri zmanjšanju digitalne vrzeli med evropskimi 
državami in regijami, zlasti pri digitalnem televizijskem in radijskem oddajanju na gorskih 
območjih ali otokih.

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

Predlog spremembe 432
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 2, alinea 1 a (novo)

– Razvoj tehnologij za zmanjšanje vpliva 
vesoljskih storitev na okolje.

Or. en

Obrazložitev

S krepitvijo vesoljske politike se zastavlja vprašanje onesnaževanja vesolja:  količina 
vesoljskih smeti je že precejšnja in je že povzročila nekaj nesreč.  Potrebne so raziskave, ki 
bodo omogočile nevtraliziracijo objektov, izstreljenih v vesolje. Pri vesoljskem transportu se 
porabi tudi veliko energije.

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

Predlog spremembe 433
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 3, alinea 1, odstavek 1
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Na splošno je cilj podpora obsežnemu 
povečanju konkurenčnosti evropskega 
sektorja za vesoljsko tehnologijo.

Na splošno je cilj podpora obsežnemu 
povečanju konkurenčnosti in trajnosti 
evropskega sektorja za vesoljsko 
tehnologijo.

Or. en

Obrazložitev

S krepitvijo vesoljske politike se zastavlja vprašanje trajnosti in vplivov na okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 434
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 3, alinea 1, odstavek 2

Raziskovalne dejavnosti bi lahko prispevale 
zlasti k vesoljski prometni tehnologiji z: 
oceno dolgoročnih potreb; prispevkom k 
sistemskim študijam ob upoštevanju zahtev 
končnega uporabnika; prispevkom k 
predhodnim tehnološkim raziskavam za 
naslednje generacije sredstev za lansiranje.

Raziskovalne dejavnosti bi lahko prispevale 
zlasti k vesoljski prometni tehnologiji z: 
oceno dolgoročnih potreb; prispevkom k 
sistemskim študijam ob upoštevanju zahtev 
končnega uporabnika; prispevkom k 
predhodnim tehnološkim raziskavam za 
naslednje generacije sredstev za lansiranje. 
Raziskave lahko podprejo tudi razvoj 
tehnologij za servisiranje v orbiti, da bi 
zmanjšali stroške tehnologij v vesolju, in 
sicer s povečanjem operativnega obsega, 
dostopnosti in možnosti vzdrževanja 
vesoljskih tehnologij, kot tudi skrajšali 
odzivni čas za pridobitev potrebnih 
podatkov s pomočjo vesoljskih tehnologij.

Or. en

Justification

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 435
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Dejavnosti, 

zaporedna točka 3, alinea 1, odstavek 2 a (novo)

Raziskovalne dejavnosti lahko prispevajo k 
razvoju tehnologij za servisiranje v orbiti, 
da bi zmanjšali stroške tehnologij v vesolju, 
in sicer s povečanjem operativnega obsega, 
dostopnosti in možnosti vzdrževanja 
vesoljskih tehnologij ter da bi skrajšali 
odzivni čas za pridobitev potrebnih 
podatkov z vesoljskimi tehnologijami.

Or. en

Obrazložitev

Evropski vesoljski program, pripravljen in izvajan v tesnem sodelovanju z Evropsko vesoljsko 
agencijo, je bil zelo uspešen. Ta uspeh je prinesel izziv določanja prednostnih nalog vesoljske 
politike in razvijanja stroškovno učinkovitih vesoljskih odprav, ne da bi bila pri tem ogrožena 
evropska zmožnost zagotavljanja vesoljskih operacij. Razvoj tehnologij za servisiranje v 
orbiti bo koristil tem ciljem, saj zmanjšuje stroške, optimizira rabo vesoljske tehnologije in 
bolje izkorišča vesoljske podatke.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 436
Priloga I, del Teme, točka Varnost in vesolje, oddelek Vesolje, razdelek Odziv na nastajajoče 

potrebe in nepredvidene politične potrebe

Raziskave nastajajočih potreb bodo 
omogočile inovativne rešitve pri 
tehnološkem razvoju na področju raziskav 
vesolja ter možne prilagoditve in uporabe na 
drugih področjih (npr. gospodarjenje z viri, 
biološki procesi in novi materiali). 
Raziskave v odziv na nepredvidene politične 
potrebe lahko obravnavajo teme, kot so 
zagotavljanje na vesoljskih tehnologijah 
temelječih rešitev pri podpori državam v 
razvoju, razvoj novih orodij za opazovanje 
vesolja in sporočanje ter metode, povezane z 
ustreznimi politikami Skupnosti in prispevki 

Raziskave nastajajočih potreb bodo
omogočile inovativne rešitve pri 
tehnološkem razvoju na področju raziskav 
vesolja ter možne prilagoditve in uporabe na 
drugih področjih (npr. gospodarjenje z viri, 
biološki procesi in novi materiali). 
Raziskave v odziv na nepredvidene politične 
potrebe lahko obravnavajo teme, kot so 
zagotavljanje na vesoljskih tehnologijah 
temelječih rešitev pri podpori državam v 
razvoju, razvoj novih orodij za opazovanje 
vesolja in sporočanje ter metode, povezane z 
ustreznimi politikami Skupnosti in prispevki 
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k socialni vključenosti. k socialni vključenosti. Posebna pozornost 
se namenja raziskavam za izboljšanje 
vesoljske komponente nadzornih sistemov, 
usmerjenih na kritične infrastrukture, kot 
so: telekomunikacijska omrežja, kopenski 
in pomorski promet, energetske 
infrastrukture, pa tudi širitev evropskih 
omrežij večinoma izven evropskih meja.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave za varnost kritičnih infrastruktur so vse prej kot zadovoljive, in to v času, ko so take 
infrastrukture na svetovni ravni preobremenjene in preveč razširjene. Čedalje pogosteje se 
strateške odločitve, ki na primer vplivajo na evropsko oskrbo z energijo, sprejemajo z le 
majhnim upoštevanjem varnostnih potreb in zahtev. Zato je nujno nadgraditi raziskave na tem 
področju, zlasti o vesoljski komponenti.

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

Predlog spremembe 437
Priloga I, del Teme, podnaslov 9 a (novo)

9a. Vesolje

Or. de

Obrazložitev

Kljub povezavam med varnostjo in vesoljem je treba ti temi obravnavati kot natančno 
opredeljeni prednostni nalogi.

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

Predlog spremembe 438
Priloga I, del Teme, podnaslov Varnost in vesolje, oddelek Vesolje

9.2 Vesolje 10. Vesolje

Or. de

Obrazložitev

Kljub povezavam med varnostjo in vesoljem je treba ti temi obravnavati kot natančno 
opredeljeni prednostni nalogi. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli in 
Vincenzo Lavarra

Predlog spremembe 439
Priloga II: tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Zdravje 8 317
Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija 2 455
Informacijske in komunikacijske tehnologije 12 670
Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije 4 832
Energetika 2 931
Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) 2 535
Promet (vključno z aeronavtiko) 5 940
Socialno-ekonomske in humanistične vede 792
Varnost in vesolje 3 960

SKUPAJ 44 432

Predlogi sprememb Parlamenta

Zdravje 8 317
Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija 2 455
Informacijske in komunikacijske tehnologije 11 670
Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije 4 832
Energetika 3 931
Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) 2 535
Promet (vključno z aeronavtiko) 5 940
Socialno-ekonomske in humanistične vede 792
Varnost in vesolje 3 960

SKUPAJ 44 432

Or. en

Obrazložitev

Proračun za IKT je očitno prevelik. Predlaga se prenos dela sredstev na področje energetike. 
Prenesena sredstva se lahko namenijo za skupne raziskovalne projekte (raziskovalna središča 
in podjetja), ki se ukvarjajo s sistemi IKT za vključevanje porazdeljenega pridobivanja in 
obnovljivih virov energije v distribucijska omrežja (npr. dejavno upravljanje omrežij).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 440
Priloga II: tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Zdravje 8 317
Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija 2 455
Informacijske in komunikacijske tehnologije; 12 670
Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije 4 832
Energetika 2 931
Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) 2 535
Promet (vključno z aeronavtiko); 5 940
Socialno-ekonomske in humanistične vede 792
Varnost in vesolje 3 960

SKUPAJ 44 432

Predlogi sprememb Parlamenta

Zdravje 9 067
Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija 2 455
Informacijske in komunikacijske tehnologije; 10 720
Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije 4 832
Energetika 3 431
Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) 3 035
Promet (vključno z aeronavtiko); 5 940
Socialno-ekonomske in humanistične vede 992
Varnost in vesolje 3 960

SKUPAJ 44 432

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 441
Priloga III, razdelek Skupne tehnološke pobude, odstavek 1

V nadaljevanju so na podlagi meril iz 
Priloge 1 določena raziskovalna področja za 
prvi niz skupnih tehnoloških pobud. Te 
skupne tehnološke pobude obravnavajo vrsto 
različnih izzivov. Skladno s tem je treba 
strukture oblikovati posebej za vsak 
posamezen primer, tako da lahko 
obravnavajo posebne značilnosti zadevnega 

V nadaljevanju so na podlagi meril iz 
Priloge 1 določena raziskovalna področja za 
prvi niz skupnih tehnoloških pobud. Te 
skupne tehnološke pobude obravnavajo vrsto 
različnih izzivov. Skladno s tem je treba 
strukture oblikovati posebej za vsak 
posamezen primer, tako da lahko 
obravnavajo posebne značilnosti zadevnega 
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raziskovalnega področja. V vsakem primeru 
bo določena posebna struktura za izvajanje 
dogovorjenih vsebin raziskav v okviru 
skupne tehnološke pobude, združevanje 
potrebnih javnih in zasebnih naložb ter 
usklajevanje evropskih prizadevanj. 
Komisija bo na podlagi ločenih predlogov 
(npr. na podlagi člena 171 Pogodbe) dodelila 
znesek za izvajanje vsebin raziskav. 
Nadaljnje skupne tehnološke pobude se 
lahko določijo na podlagi meril, opredeljenih 
v Prilogi I, in predlagajo med izvajanjem 7. 
okvirnega programa.

raziskovalnega področja. V vsakem primeru 
bo določena posebna struktura za izvajanje 
dogovorjenih vsebin raziskav v okviru 
skupne tehnološke pobude, združevanje 
potrebnih javnih in zasebnih naložb ter 
usklajevanje evropskih prizadevanj. 
Komisija bo na podlagi ločenih predlogov 
(npr. na podlagi člena 171 Pogodbe) dodelila 
znesek za izvajanje vsebin raziskav. 
Nadaljnje skupne tehnološke pobude na 
področjih, kot so pridobivanje električne 
energije z ničnimi emisijami, obnovljiva 
energija in gradbeništvo, se lahko določijo 
na podlagi meril, opredeljenih v Prilogi I, in 
predlagajo med izvajanjem 7. okvirnega 
programa.

Or. en

Obrazložitev

To so ključna področja z velikim potencialom, zato jih je treba omeniti v besedilu sklepa, kot 
je navedeno v obrazložitvenem memorandumu predloga Komisije.

Zlasti pri platformi za gradbeništvo se je pokazal velik potencial za prispevek pri zmanjšanju 
porabe energije, povečanju kakovosti, zmanjšanju stroškov, izboljšanju varnosti in zdravja za 
ljudi kot tudi prispevek h konkurenčnosti evropskega gospodarstva. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, 
Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi in Patrizia Toia

Predlog spremembe 442
Priloga III, razdelek Skupne tehnološke pobude, zaporedna točka 5, odstavek 1

Evropa mora ostati na čelu ključnih 
tehnologij, če želi imeti v prihodnosti 
trajnostno, inovativno in konkurenčno 
industrijo na področju aeronavtike in 
zračnega prometa. Obstoječa konkurenčnost 
evropskih družb na področju aeronavtike in 
zračnega prometa – sektorja, ki daje velik 
poudarek na RTR – temelji na znatnih 
zasebnih naložbah v raziskave (običajno 13–
15 % prihodka) skozi desetletja. Glede na 
posebne značilnosti sektorja je najnovejši 
razvoj pogosto odvisen od učinkovitega 
sodelovanja med javnim in zasebnim 

Evropa mora ostati na čelu ključnih 
tehnologij, če želi imeti v prihodnosti 
trajnostno, inovativno in konkurenčno 
industrijo na področju aeronavtike in 
zračnega prometa. Zlasti razvoj zelenih 
tehnologij je ključen za zagotavljanje 
konkurenčnosti celotnega sektorja (skupaj 
z rotoplani in regionalnimi zrakoplovi).
Obstoječa konkurenčnost evropskih družb na 
področju aeronavtike in zračnega prometa –
sektorja, ki daje velik poudarek na RTR –
temelji na znatnih zasebnih naložbah v 
raziskave (običajno 13–15 % prihodka) 
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sektorjem. skozi desetletja. Glede na posebne 
značilnosti sektorja je najnovejši razvoj 
pogosto odvisen od učinkovitega 
sodelovanja med javnim in zasebnim 
sektorjem. 

Or. en

Obrazložitev

Okolju prijaznejši zračni promet predstavlja ključno tehnološko prednostno nalogo za celoten 
sektor zračnega prometa (ki vključuje tudi rotoplane in regionalne zrakoplove.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 443
Priloga III, razdelek Skupne tehnološke pobude, zaporedna točka 5, odstavek 1

Evropa mora ostati na čelu ključnih 
tehnologij, če želi imeti v prihodnosti 
trajnostno, inovativno in konkurenčno 
industrijo na področju aeronavtike in 
zračnega prometa. Obstoječa konkurenčnost 
evropskih družb na področju aeronavtike in 
zračnega prometa – sektorja, ki daje velik 
poudarek na RTR – temelji na znatnih 
zasebnih naložbah v raziskave (običajno 13–
15 % prihodka) skozi desetletja. Glede na 
posebne značilnosti sektorja je najnovejši 
razvoj pogosto odvisen od učinkovitega 
sodelovanja med javnim in zasebnim 
sektorjem. 

Evropa mora ostati na čelu ključnih 
tehnologij, če želi imeti v prihodnosti 
trajnostno, inovativno in konkurenčno 
industrijo na področju aeronavtike in 
zračnega prometa. Dejansko mora Evropa v 
določenih sektorjih, kot je regionalni zračni 
promet, ponovno pridobiti konkurenčnost 
tudi s tehnološko inovativnimi rešitvami, pa 
tudi v drugih sektorjih, kjer narašča pritisk 
konkurence. Obstoječa konkurenčnost 
evropskih družb na področju aeronavtike in 
zračnega prometa – sektorja, ki daje velik 
poudarek na RTR – temelji na znatnih 
zasebnih naložbah v raziskave (običajno 13–
15 % prihodka) skozi desetletja. Glede na 
posebne značilnosti sektorja je najnovejši 
razvoj pogosto odvisen od učinkovitega 
sodelovanja med javnim in zasebnim 
sektorjem.

Or. en

Obrazložitev

Evropa od 90-tih let dalje skorajda ne pozna regionalnega prevoza. Vendar se ta sektor 
čedalje bolj razvija in potrebuje kakovostni preskok na področju tehnologij. Regionalni 
prevoz je tudi tema, ki bo omogočila sodelovanje pri raziskavah s področja aeronavtike 
državam, ki so manj razvite na tem področju. Skupni evropski interes je torej očiten.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 444
Priloga III, razdelek Skupne tehnološke pobude, zaporedna točka 5, odstavek 3

Na področju aeronavtike in zračnega 
prometa se bodo obravnavala različna 
področja, kot sta na primer okolju prijazen in 
stroškovno učinkovit zrakoplov („zeleni 
zrakoplov) in vodenje zračnega prometa v 
podporo politiki enotnega evropskega neba 
in pobudi SESAME.

Na področju aeronavtike in zračnega 
prometa se bodo obravnavala različna 
področja, kot sta na primer okolju prijazen in 
stroškovno učinkovit sistem zračnega 
prometa („zeleni sistem zračnega prometa) 
in vodenje zračnega prometa v podporo 
politiki enotnega evropskega neba in pobudi 
SESAME.

Or. en

Obrazložitev

Govoriti o letalu je omejevalno. Danes industrija raje uporablja pojem sistem zračnih 
prevozov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 445
Priloga III, oddelek "Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja", odstavek 4

Ta podpora bo izplačana na letni osnovi. 
Letni znesek bo določen v delovnih 
programih ob upoštevanju letnega poročila o 
dejavnosti in napovedi, ki jih bo EIB 
predložila Skupnosti.

Skupna višina sredstev za celotno obdobje 
in začasne letne vsote bodo predlagane 
vnaprej. Ta sredstva bodo nakazana v letnih 
zneskih in višina nakazila bo lahko 
spremenjena v delovnih programih ob 
upoštevanju letnega poročila o dejavnosti in 
napovedi, ki jih bo Evropska investicijska 
banka predložila Skupnosti.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 446
Priloga III, oddelek "Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja", odstavek 5, zaporedna

točka 2

Upravičenost večjih evropskih ukrepov Upravičenost večjih evropskih ukrepov RTR 
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RTR. Načeloma so „skupne tehnološke 
pobude“ in obsežni projekti sodelovanja, ki 
jih financira Skupnost v okviru 
prispevajočih tem, in dejavnosti tega 
posebnega programa, avtomatično 
upravičeni. Drugi obsežni evropski projekti 
sodelovanja, kot na primer projekti 
EUREKA, se prav tako lahko upoštevajo. 
Sporazum o dodelitvi sredstev bo v skladu z 
določbami uredbe, sprejete v skladu s 
členom 167 Pogodbe, opredelil tudi 
postopke ter Skupnosti pod določenimi
pogoji zagotovil možnost zavrnitve uporabe 
podpore za financiranje posojila, ki ga 
predlaga EIB.

in projektov, ki jih predlagajo mala in 
srednje velika podjetja. Načeloma so 
„skupne tehnološke pobude“ in obsežni 
projekti sodelovanja, ki jih financira 
Skupnost v okviru prispevajočih tem in 
dejavnosti tega posebnega programa, 
avtomatično upravičeni. Drugi obsežni 
evropski projekti sodelovanja, kot na primer 
projekti EUREKA, se prav tako lahko 
upoštevajo. Upravičenost malih in srednje 
velikih podjetij bi morala biti natančno 
določena. Sporazum o dodelitvi sredstev bo 
v skladu z določbami uredbe, sprejete v 
skladu s členom 167 Pogodbe, opredelil tudi 
postopke ter Skupnosti pod določenimi 
pogoji zagotovil možnost zavrnitve uporabe 
podpore za financiranje posojila, ki ga 
predlaga EIB.

Or. fr


