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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

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

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

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

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

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

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

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

Spremembe zakonodajnega besedila

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

o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu „Sodelovanje“, s katerim se bo izvajal 
sedmi okvirni program (2007 do 2013) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti
(KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 –2005/0185 (CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM (2005)0440)1,

– ob upoštevanju člena 166 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0381/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje 
ter Odbora za promet in turizem (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog Komisije 
bistveno spremeniti;

5. naroči predsedniku, da svoje stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4

(4) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah, ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno 
potrebni pri celotnih strateških 
prizadevanjih za uresničevanje lizbonskih 
ciljev, zlasti ukrepe na področju 
strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 

(4) Ta posebni program dopolnjuje 
dejavnosti, ki se izvajajo v državah 
članicah, ter tudi druge ukrepe Skupnosti, 
ki so nujno potrebni pri celotnih strateških 
prizadevanjih za uresničevanje lizbonskih 
ciljev. Ukrepi znotraj programa morajo 
biti zato čim bolj učinkoviti z izboljšanjem 
dopolnjevanja in sinergije z drugimi 
programi in ukrepi Skupnosti, zlasti 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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zdravja, varstva potrošnikov, zaposlovanja, 
energetike, prometa in okolja.

ukrepi na področju strukturnih skladov, 
kmetijstva, izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zdravja, varstva potrošnikov, zaposlovanja, 
energetike, prometa, okolja in 
informacijske družbe. 

Obrazložitev

Dejavnosti, ki se financirajo iz posebnega programa, morajo biti tesno povezane z 
dejavnostmi, ki se izvajajo znotraj drugih programov in ukrepov, za zagotavljanje, da se med 
seboj dopolnjujejo in da so različne politike EU na tem področju usklajene.

Razen tega si je treba prizadevati za sinergije z ukrepi informacijske družbe. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Znotraj posebnega programa 
„Sodelovanje“ je treba posebno pozornost 
nameniti multidisciplinarnosti in 
interdisciplinarnosti, v skladu s priporočili 
Evropskega svetovalnega odbora za 
raziskave (EURAB 04.009 iz aprila 2004) 
in Resolucijo Evropskega parlamenta z 
dne 10. marca 2005 o znanosti in 
tehnologiji – smernice za prihodnjo 
politiko Evropske unije za podporo 
raziskovanju1. 
________________________
UL C 320 E, 15.12.2005, str. 259.

Obrazložitev

Posebni program ne more prezreti nečesa, kar je zelo pomembno v znanstvenih in tehnoloških 
krogih, zato je treba sprejeti posebne ukrepe za zagotavljanje obsežnejše multidisciplinarnosti 
in interdisciplinarnosti pri programih in projektih. 

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 4 b (novo)

(4b) Ta posebni program mora biti 
osredotočen zlasti na prenos znanja, 
rezultatov in tehnologij iz javnega 
raziskovalnega sektorja v poslovni sektor, 
zlasti MSP, ter na mehanizme za 
zagotavljanje, da se poslovne potrebe 
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učinkovito in usklajeno prenašajo na 
raziskovalne skupine. 

Obrazložitev

Eden od ciljev posebnega programa je poskrbeti, da postane evropsko gospodarstvo bolj 
konkurenčno. Zato je pomembno, da podjetja uporabljajo rezultate raziskav, ki se spodbujajo 
s programom in ki jih izvajajo javni organi, za izboljšanje izdelkov, postopkov in tako dalje. 
Uvesti je treba nove mehanizme in pobude ter izboljšati obstoječe za zagotavljanje, da 
podjetja, zlasti MSP, poznajo, vključujejo in uporabljajo preneseno znanje, sposobnosti in 
tehnologije. 

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 5

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

(5) Posebni program „Sodelovanje“ mora 
biti osredotočen zlasti na zagotavljanje 
ustreznega sodelovanja MSP pri vseh 
ukrepih in projektih programa. 
Prizadevati si je treba za največjo možno 
sinergijo in dopolnjevanje med 
inovacijami in z MSP povezanimi 
dejavnostmi, ki jih podpira ta posebni
program, in tistimi dejavnostmi, ki se 
izvajajo z okvirnim programom za 
konkurenčnost in inovacije, ter drugimi 
programi in ukrepi Skupnosti.

Obrazložitev

MSP so temelj evropske industrije, vendar so težave, s katerimi se ukvarjajo ta podjetja pri 
inovacijskih dejavnostih in zlasti pri raziskovalnem in razvojnem delu, dobro znane. Zato je 
treba sprejeti bolj praktične in usmerjene ukrepe, da se MSP spodbudi k sodelovanju v 
programih. 

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Posebni program „Sodelovanje“ 
mora ustrezno upoštevati pomembno 
vlogo regij pri uveljavljanju Evropskega
raziskovalnega prostora, kot je to potrdila 
Komisija v Sporočilu o regionalni 
razsežnosti Evropskega raziskovalnega 
prostora (KOM(2001)0549).
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Obrazložitev

Sporočilo Komisije KOM(2001)0549 navaja, da „lahko regionalna politika in pobude na 
področju raziskav in inovacij zagotovijo bistvene sestavine za nastanek strnjenih 
gospodarstev in uspešnih industrijskih združb“. Ker se ključno besedilo sporočila sklicuje na 
zadevne politike Skupnosti, ki vključujejo raziskave, si je treba prizadevati za medsebojno 
povezovanje regij v resnično Evropski raziskovalni prostor.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 7

(7) Ta posebni program mora prispevati k 
sredstvom, dodeljenim Evropski 
investicijski banki za ustanovitev „Sklada 
za financiranje na osnovi delitve tveganja“, 
da bi izboljšali dostop do posojil EIB.

(7) Ta posebni program mora prispevati k 
sredstvom, dodeljenim Evropski 
investicijski banki za ustanovitev „Sklada 
za financiranje na osnovi delitve tveganja“, 
da bi izboljšali dostop do posojil EIB. 
Podobno mora posebni program 
zagotoviti enak znesek finančne pomoči, 
da krije tveganja, ki izvirajo iz 
sodelovanja MSP pri projektih, zaradi 
česar jim ni treba zagotavljati bančnih 
garancij.

Obrazložitev

Zaradi svojih posebnih značilnosti in struktur so MSP vrsta podjetja, ki najbolj potrebuje 
preprostejše postopke za dostop do finančnih sredstev EIB.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Mednarodno sodelovanje mora biti 
osredotočeno na dve prednostni nalogi, in 
sicer: sodelovanje z razvitimi državami pri 
posebnih temah skupnega interesa, pri 
čemer morajo imeti prednost teme, ki so 
tesno povezane s temami tega programa; 
in sodelovanje z državami v razvoju, na 
primer z državami Južne Amerike, pri 
projektih, katerih namen je med drugim 
spodbujanje izboljšav gospodarstva in 
socialnega varstva ter varstva okolja in 
naravnih virov. 

Obrazložitev

Sodelovanje s tretjimi državami mora biti osredotočeno na dve ločeni, vendar dopolnjujoči se 
prednostni nalogi, in sicer: sodelovanje z razvitimi državami (kot so ZDA, Kanada in 
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Japonska), ki je bistveno, zato da EU ostane v ospredju pri različnih disciplinah in področjih 
odličnosti; in sodelovanje, katerega namen je spodbujanje gospodarskega in socialnega 
razvoja območij v razvoju, kar posebno velja za območja z dolgoletnimi zgodovinskimi vezmi 
ter kulturnimi in družbenimi podobnostmi z državami EU, kot je Južna Amerika.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 8 b (novo)

(8b) Ker so lahko dejavnosti, ki se izvajajo 
znotraj medvladnih struktur, kot je 
Eureka, uporaben model za večje 
sodelovanje podjetij v posebnem 
programu „Sodelovanje“ in ker so 
skupine Eureka pozitivno prispevale k 
rasti posebnih strateških območij za 
raziskave, je treba zagotoviti večje
dopolnjevanje in sinergijo med Eureko in 
tem posebnim programom.

Obrazložitev

Dejavnosti raziskav in razvoja ter inovativnosti, ki jih izvajajo medvladne strukture, ki ne 
segajo strogo le na področje Skupnosti, kot je Eureka, je treba usklajevati z dejavnostmi, ki se 
izvajajo znotraj okvirnega programa, da se zagotovi boljša medsebojna uporaba izkušenj in 
sredstev.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Ta posebni program mora ustrezno 
upoštevati vlogo univerz kot temeljnih 
ustanov za izvajanje odličnih znanstvenih 
in tehnoloških raziskav ter pri oblikovanju 
Evropskega raziskovalnega prostora, kot 
to potrjuje Komisija v Sporočilu o vlogi 
univerz v Evropi znanja 
(KOM(2003)0058).

Obrazložitev

Zgornje sporočilo priznava, da Evropska unija „potrebuje zdravo in uspešno univerzitetno 
okolje“ in da „evropske univerze potrebujejo odličnost, da izboljšajo postopke, ki podpirajo 
družbo znanja“. Dokument tudi izpostavlja potrebo po okrepitvi vloge univerz na tem 
področju, s čimer bodo postale bolj konkurenčne v primerjavi z univerzami v najbolj razvitih 
državah zunaj EU. V posebnem programu je zato treba poudariti vlogo evropskih univerz.
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Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 9 c (novo)

(9c) Posebni program „Sodelovanje“ 
mora izboljšati kohezijo med državami 
članicami in regijami EU na področju 
znanosti in tehnologije ter s tem pomagati 
k zmanjšanju razlik v tehnološkem 
razvoju med različnimi območji.

Obrazložitev

Politika za zagotavljanje kohezije med geografskimi območji, ki je temeljna za EU, mora 
obvestiti vse druge evropske politike, vključno s politiko znanosti in tehnologije ter 
inovativnosti. Posebni program mora zato pomagati zmanjšati razlike v tehnološkem razvoju 
med državami in regijami EU. 

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 10

(10) Okvirni program mora prispevati k 
spodbujanju trajnostnega razvoja.

(10) Posebni program „Sodelovanje“ in
Okvirni program kot celota morata
prispevati k spodbujanju trajnostnega 
razvoja. 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za razširitev področja uporabe te uvodne izjave za 
zagotavljanje, da se vsi vidiki, ki so zajeti v posebnem programu in sedmem okvirnem 
programu, obravnavajo v smislu cilja trajnostnega razvoja, kot to določa Lizbonska 
strategija. 

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Posebni program „Sodelovanje“ 
mora prispevati k razširjanju znanosti in 
tehnologije, da se približata družbi.

Obrazložitev

Znanost in tehnologija sta pomemben del kulture 21. stoletja, zato morajo dejavnosti znotraj 
programa pomagati k dvigovanju družbene ozaveščenosti glede znanosti.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 10 b (novo)



PR\613357SL.doc 11/114 PE368.072v03-00

SL

(10b) Sporazum, ki sta ga dosegla 
Evropski parlament in Svet o finančni 
perspektivi za obdobje 2007–2013, ne 
zagotavlja finančnih sredstev, ki so 
potrebna za izpolnjevanje ciljev 
posebnega programa „Sodelovanje“. Zato 
je treba med pregledom finančne 
perspektive, predvidenim za leto 2009, 
predložiti nov predlog, ki je v skladu z 
ambicijami Unije.

Obrazložitev

Na seji Evropskega sveta decembra 2005 in nato v sporazumu med Svetom in Evropskim 
parlamentom o finančni perspektivi za obdobje 2007–2013 so bila odobrena proračunska 
sredstva za sedmi okvirni program zmanjšana za skoraj 30 % v primerjavi z začetnim 
predlogom. Sredstva, namenjena za posebni program, bodo torej v skladu s tem nižja.

Vseeno sporazum med Svetom in Parlamentom določa pregled proračuna Skupnosti v letu 
2009. Komisija in Svet se morata takrat s Parlamentom sporazumeti glede znatnega 
povečanja odobrenih proračunskih sredstev.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 11

(11) Pomembno je zagotoviti dobro 
finančno upravljanje okvirnega programa 
in njegovo izvajanje na kar se da učinkovit 
in uporabnikom prijazen način ter tudi 
lahek dostop za vse udeležence, v skladu z 
Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 
se uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, Uredbo Komisije (ES, Euratom) 
št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
finančne uredbe in vsemi prihodnjimi 
spremembami.

(11) Komisija se mora zavezati, da bo 
zagotovila dobro finančno upravljanje 
okvirnega programa in posebnega 
programa „Sodelovanje“, njuno izvajanje 
pa je pomembno zagotoviti na kar se da 
preprost in učinkovit način ter tudi 
preglednost, jasnost in lahek dostop za vse 
udeležence, v skladu z Uredbo Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti, 
Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 
2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
finančne uredbe in vsemi prihodnjimi 
spremembami.

Obrazložitev

To načelo zahteva pojasnilo v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe 15
Člen 3, odstavek 1 a (novo)
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1a. Zgornje številke bodo prilagojene po 
pregledu finančne perspektive, 
predvidenem za leto 2009.

Obrazložitev

Na seji Evropskega sveta decembra 2005 in nato v sporazumu med Svetom in Evropskim 
parlamentom o finančni perspektivi za obdobje 2007–2013 so bila odobrena proračunska 
sredstva za sedmi okvirni program zmanjšana za skoraj 30 % v primerjavi z začetnim 
predlogom. Sredstva, namenjena za posebni program, bodo torej v skladu s tem nižja.

Vseeno sporazum med Svetom in Parlamentom določa pregled proračuna Skupnosti v letu 
2009. Komisija in Svet se morata takrat s Parlamentom sporazumeti glede znatnega 
povečanja odobrenih proračunskih sredstev.

Predlog spremembe 16
Člen 6, odstavek 2

2. Delovni program upošteva ustrezne 
raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajajo 
države članice, pridružene države ter
evropske in mednarodne organizacije. Po 
potrebi se posodablja.

2. Delovni program upošteva ustrezne 
raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajajo 
države članice, pridružene države ter
evropske in mednarodne organizacije ter 
olajša usklajevanje teh dejavnosti z 
dejavnostmi delovnega programa in 
spodbuja njihovo medsebojno 
izboljševanje. Po potrebi se posodablja.

Obrazložitev

Za boljšo organizacijo ukrepov Skupnosti na področju raziskav in razvoja ter za izboljšanje 
njihovega vpliva morajo dejavnosti, za katere se prejema pomoč, prispevati k lažjemu
usklajevanju nacionalnih prizadevanj in izboljšati njihov vpliv na ravni Skupnosti. 

Predlog spremembe 17
Člen 6, odstavek 3

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

3. Delovni program bo določil merila, v 
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
neposredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
znanstvena in tehnična odličnost, vpliv na 
gospodarski in socialni razvoj ter kakovost 
in učinkovitost izvajanja, vključno z 
učinkovito rabo sredstev. V tem okviru se 
v delovnem programu lahko nadalje 
opredelijo ali dopolnijo dodatne zahteve, 
ponderji in mejne vrednosti.
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Obrazložitev

Določiti je treba merila za izbor projekta s posebnim sklicevanjem na znanstveno in tehnično 
odličnost, vpliv na gospodarski in socialni razvoj ter učinkovitost izvajanja, zlasti učinkovito 
rabo sredstev, da se zagotovi boljše povračilo naložb in nagrajevanje skupin, ki namenijo
največ sredstev za enak znesek finančne pomoči.   

Predlog spremembe 18
Člen 7, odstavek 2, točka (a)

(a) delovnega programa iz člena 6(1); (a) delovnega programa iz člena 6(1), 
vključno z instrumenti, ki se morajo 
uporabljati v skladu s prednostnimi 
nalogami, vsemi poznejšimi 
prilagoditvami predvidenih uporab, 
vsebino pozivov ter izborom in oceno 
meril, ki se bodo uporabljala.

Obrazložitev

Zgornja pojasnila so potrebna, da se zagotovi boljše izvajanje določb člena 8.

Predlog spremembe 19
Člen 8 a (novo)

Člen 8a
1. Komisija bo Evropskemu parlamentu 
predložila redna poročila o splošnem 
stanju izvajanja posebnega programa ter 
mu zagotovila vse informacije, ki jih 
potrebuje za ustrezno spremljanje 
programa. 
2. Evropski parlament predloži svoje 
mnenje o:
(a) delovnem programu iz člena 6(1);
(b) vseh prilagoditvah okvirne razčlenitve 
zneska, kot je določena v Prilogi II.

Obrazložitev

Ker Pogodba določa posvetovanje s Parlamentom glede sprejetja posebnega programa, je 
edino logično, da se s Parlamentom posvetuje tudi glede delovnega programa in vseh 
prilagoditev okvirne razčlenitve zneska.
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Predlog spremembe 20
Priloga 1, odstavek 5 a (novo)

Posebna pozornost bo namenjena 
izboljševanju kohezije med državami 
članicami in regijami EU na področju 
znanosti in tehnologije s posebnim 
sklicevanjem na ukrepe za zmanjšanje 
razlik v tehnološkem razvoju med 
različnimi območji s selektivnim 
povečevanjem tehnoloških zmogljivosti 
podjetij na vseh ravneh. Zato se bodo 
dejavnosti okvirnega programa 
usklajevale z dejavnostmi iz drugih politik 
Skupnosti, zlasti z regionalno politiko ter 
politiko konkurenčnosti in inovativnosti.

Obrazložitev

Politika za zagotavljanje kohezije med geografskimi območji, ki je temeljna za EU, mora 
obvestiti vse druge evropske politike. Tehnološke neenakosti – razlike v tehnološkem razvoju –
med državami članicami in regijami EU so navadno bolj poudarjene kot gospodarske 
neenakosti ali neenakosti glede kakovosti življenja. Bistveno je, da program Sodelovanje 
pomaga zmanjšati neenakosti glede tehnoloških zmogljivosti podjetij v državah članicah in 
regijah EU ter da se za to v okviru programa in regionalne politike sprejmejo skupni ukrepi. 

Predlog spremembe 21
Priloga I, naslov „Multidisciplinarne in večtematske raziskave, vključno s skupnimi pozivi“, 

odstavek 1, uvod

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

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

Obrazložitev

Turistični sektor in podobne tehnologije so osnovni primer potrebe po večtematskem pristopu 
k raziskavam. Razen vpliva turizma je treba upoštevati tudi druge dejavnike, kot so trajnost 
obale, vpliv hidravlične opreme, medsebojno vplivanje obratov za obdelavo odpadkov ter 
podeželskega in mestnega okolja itd.
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Predlog spremembe 22
Priloga I, naslov „Multidisciplinarne in večtematske raziskave, vključno s skupnimi pozivi“, 

odstavek 1 a (novo) 

Delovni program bo določal posebne 
ukrepe za ohranjanje 
multidisciplinarnosti med različnimi 
tematskimi prednostnimi nalogami in 
znotraj njih, zlasti s posebnimi pozivi.

Obrazložitev

Delovni program mora določati mehanizme in instrumente za spodbujanje 
multidisciplinarnosti, vključno s posebnimi pozivi v okviru vsake tematske prednostne naloge 
in skupnimi pozivi med temami.

Predlog spremembe 23
Priloga I, naslov „Multidisciplinarne in večtematske raziskave, vključno s skupnimi pozivi“, 

odstavek 2 

Evropska komisija bo usklajevala teme iz 
tega posebnega programa in ukrepe iz 
drugih posebnih programov sedmega 
okvirnega programa, kot na primer 
raziskovalne infrastrukture iz posebnega 
programa „Zmogljivosti“.

Evropska komisija bo usklajevala teme iz 
tega posebnega programa in ukrepe iz 
drugih posebnih programov sedmega 
okvirnega programa, kot na primer 
raziskovalne infrastrukture iz posebnega 
programa „Zmogljivosti“. Delovni 
program bo določal dejavnosti, ki jih je 
treba posebno usklajevati z dejavnostmi, 
ki spadajo v druge posebne programe, in 
bo oblikoval zahtevane mehanizme, ki 
bodo zagotavljali učinkovitost takega 
usklajevanja.

Obrazložitev

Posebno pozornost je treba nameniti posebno pozornost usklajevanju raziskovalnih 
dejavnosti posebnega programa z dejavnostmi, ki spadajo v druge posebne programe, kar bo 
olajšalo njihovo izvajanje, razširjanje in uporabo.

Predlog spremembe 24
Priloga I, naslov „Prilagajanje razvijajočim se potrebam in priložnostim“, odstavek 1

Stalna pomembnost tem za industrijo bo 
med drugim zagotovljena z opiranjem na 
delo različnih „evropskih tehnoloških 
platform“. Ta posebni program bo tako 
prispeval k izvajanju agend strateškega 

Stalna pomembnost tem za industrijo bo 
med drugim zagotovljena z opiranjem na 
delo različnih „evropskih tehnoloških 
platform“. Ta posebni program bo tako 
prispeval k izvajanju agend strateškega 



PE368.072v03-00 16/114 PR\613357SL.doc

SL

raziskovanja, ki so jih določile in razvile 
evropske tehnološke platforme, v kolikor te 
predstavljajo dejansko evropsko dodano 
vrednost. Širše raziskovalne potrebe, 
opredeljene v razpoložljivih agendah 
strateškega raziskovanja, se že dobro 
kažejo v spodaj opredeljenih devetih 
temah. Podrobnejša vključitev njihove 
tehnične vsebine se bo pokazala naknadno 
ob oblikovanju podrobnega delovnega 
programa za posebne pozive k oddaji 
predlogov.

raziskovanja, ki so jih določile in razvile 
evropske tehnološke platforme, če te 
predstavljajo dejansko evropsko dodano 
vrednost. Pri izvajanju okvirnega 
programa je ob upoštevanju novosti 
pobude treba razvijati nove mehanizme za 
usklajevanje med predlogi Agende 
strateškega raziskovanja v zvezi s 
tematskimi prednostnimi nalogami in 
splošnimi zadevami, s čimer se bosta 
olajšala mogoča koordinacija in 
usklajevanje njihovega izvajanja. Zaradi 
obstoja približno tridesetih tehnoloških 
platform je treba uporabiti enotna merila 
in optimizirati njihove ukrepe, zlasti glede 
na skrbno in konstruktivno sodelovanje 
industrije. Podrobnejša vključitev njihove 
tehnične vsebine se bo pokazala naknadno 
ob oblikovanju podrobnega delovnega 
programa za posebne pozive k oddaji 
predlogov.

Obrazložitev

Tehnološke platforme so rezultat nedavnega razvoja dogodkov, namenjenega okrepitvi 
konkurenčnosti ukrepov sedmega okvirnega programa, in pri spodbujanju zasebnih naložb v 
raziskave in razvoj vključujejo industrijo. Ker so to novi mehanizmi za posvetovanje z 
industrijo, je treba v zvezi s tematskimi prednostnimi nalogami in splošnimi zadevami 
zagotoviti doslednost in obvladljivost predlogov za izvajanje Agende strateškega 
raziskovanja. Posebno pozornost je treba nameniti možnim sinergijam med njimi, da se ne 
podvaja financiranje in zagotovi obsežnejša multidisciplinarnost.

Predlog spremembe 25
Priloga I, naslov „Prilagajanje razvijajočim se potrebam in priložnostim“, odstavek 3

Poleg opredeljenih dejavnosti se bodo v 
okviru vsake teme na odprt in prožen način 
izvajale posebne dejavnosti v odgovor na 
„nastajajoče potrebe“ in „nepredvidene 
politične potrebe“. Izvajanje teh dejavnosti 
bo zagotovilo enostaven, skladen in 
usklajen pristop v celotnem posebnem 
programu in financiranje meddisciplinarnih 
raziskav, ki gredo prek meja ali so zunaj 
teh tem.

Poleg opredeljenih dejavnosti in 
dejavnosti, ki presegajo prednostne teme, 
se bodo v okviru vsake teme na odprt in 
prožen način izvajale posebne dejavnosti v 
odgovor na „nastajajoče potrebe“ in 
„nepredvidene politične potrebe“. Izvajanje 
teh dejavnosti bo zagotovilo enostaven, 
skladen in usklajen pristop v celotnem 
posebnem programu in financiranje 
meddisciplinarnih raziskav, ki presegajo
meje teh tem ali so zunaj njih.
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Obrazložitev

Sprejeti je treba sklep za zagotovitev znanstvene podpore za politike, ki ne spadajo med 
prednostne teme.

Predlog spremembe 26
Priloga I, naslov „Prilagajanje razvijajočim se potrebam in priložnostim“, odstavek 3, točka 2

• Nepredvidene politične potrebe: na 
prožen način odgovoriti na nove 
politične potrebe, ki nastanejo v 
času trajanja okvirnega programa, 
kot so nepredviden razvoj 
dogodkov ali dogodki, ki zahtevajo 
hiter odziv, na primer nove 
epidemije, na novo nastali vzroki za 
zaskrbljenost glede varne hrane, 
odziv na naravne nesreče ali 
solidarnostne dejavnosti. To se bo 
izvajalo v tesnem sodelovanju z 
ustreznimi politikami Evropske 
unije. Letni delovni program se v 
primeru nujnih raziskovalnih potreb 
lahko spremeni.

• Nepredvidene politične potrebe: na 
prožen način odgovoriti na nove 
politične potrebe, oblikovane v 
sodelovanju z državami članicami,
ki nastanejo v času trajanja 
okvirnega programa, kot so 
nepredviden razvoj dogodkov ali 
dogodki, ki zahtevajo hiter odziv, 
na primer nove epidemije, na novo 
nastali vzroki za zaskrbljenost 
glede varne hrane, odziv na naravne 
nesreče ali solidarnostne dejavnosti. 
To se bo izvajalo v tesnem 
sodelovanju z ustreznimi politikami 
Evropske unije. Letni delovni 
program se v primeru nujnih 
raziskovalnih potreb lahko 
spremeni.

Obrazložitev

Države članice je treba vključiti v odločanje o nepredvidenih političnih potrebah.

Predlog spremembe 27
Priloga I, naslov „Razširjanje, prenos znanja in večje angažiranje“, odstavek 1, uvod

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 
namenjena razširjanju znanja in prenosu
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja/posredništvo, seminarjev in 
prireditev, pomoči zunanjih strokovnjakov 
ter elektronskih informacijskih storitev. To 
se bo izvajalo na vsakem tematskem 
področju s pomočjo:

Da bi pospeševali razširjanje, uporabo in 
vpliv rezultatov raziskav EU, bosta
podpora in prenos namenjena razširjanju 
znanja in uporabi rezultatov, med drugim 
tudi načrtovalcem politike, na vseh 
tematskih področjih, med drugim preko 
pobud za povezovanje v 
omrežja/posredništvo, seminarjev in 
prireditev, pomoči zunanjih strokovnjakov 
ter elektronskih informacijskih storitev. To 
se bo izvajalo na vsakem tematskem 
področju z uporabo:
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Obrazložitev

Za zagotovitev dobre uporabe raziskav se je treba sklicevati na uporabo rezultatov.

Predlog spremembe 28
Priloga I, naslov „Razširjanje, prenos znanja in večje angažiranje“, odstavek 1, alinea 2

– nudenja namenske pomoči projektom in 
konzorcijem, da bi jim zagotovili dostop do 
spretnosti in znanj, potrebnih za optimalno 
uporabo rezultatov;

– nudenja namenske pomoči projektom in 
konzorcijem, da bi jim zagotovili dostop do 
spretnosti in znanj ter virov, zlasti 
finančnih, potrebnih za optimalno uporabo 
rezultatov;

Obrazložitev

Prizadevati si je treba za zmanjšanje ovir, s katerimi se srečujejo raziskovalci, ki želijo dostop 
do financiranja, potrebnega za trženje svojih rezultatov.

Predlog spremembe 29
Priloga I, naslov „Razširjanje, prenos znanja in večje angažiranje“, odstavek 2 

Zagotovljeno bo usklajevanje razširjanja in 
prenosa znanja v celotnem okvirnem 
programu. Dopolnilni ukrepi v podporo 
inovativnosti se bodo izvajali v okviru 
programa za konkurenčnost in inovacije. 
Uporabile se bodo možne sinergije med 
izobraževanjem in raziskavami in 
odkrivala se bo dobra praksa, zlasti z 
namenom spodbujanja poklicnih poti na 
področju raziskav.

Zagotovljeno bo usklajevanje razširjanja in 
spodbujanje prenosa znanja v celotnem 
okvirnem programu z izvajanjem in 
stalnim spremljanjem celostne strategije, 
ki je v sinergiji z dopolnilnimi ukrepi v 
podporo inovativnosti v okviru programa 
za konkurenčnost. Uporabile se bodo 
možne sinergije med izobraževanjem in 
raziskavami in odkrivala se bo dobra 
praksa, zlasti z namenom spodbujanja 
poklicnih poti in mobilnosti na področju 
raziskav.

Strukturni skladi, osnovni instrument 
politike razvoja regij, se bodo uporabljali 
za spodbujanje usklajevanja ukrepov v 
tem posebnem programu. Zaradi tega bo 
Komisija pregledala izvršilne predpise za 
oba programa, da odstrani ovire za 
primerno sodelovanje in dopolnjevanje 
med osnovnimi načeli, ki podpirajo vsako
dejavnost. Pozivi k ukrepom v okviru 
programa Sodelovanje bodo vključevali 
ustrezne klavzule, ki bodo olajšale 
zbliževanje virov. Pravila o sodelovanju 
bodo zagotovila tako sodelovanje med 
obema programoma.
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Obrazložitev

S financiranjem raziskovalnih in razvojnih dejavnosti iz strukturnih skladov so se utrdile 
raziskovalno-razvojne strukture, na podlagi ozemeljske porazdelitve virov in osnovnih meril 
zbliževanja. Financiranje okvirnega programa se osredotoča zlasti na raziskave, na podlagi 
odličnosti in konkurenčnosti ter sodelovanja med državami.

Ločena in neusklajena uporaba obeh meril je povzročila pomembno neskladnost struktur in 
dejavnosti.

Program Sodelovanje je zato treba uskladiti z ukrepi, ki se izvajajo v okviru strukturnih 
skladov.

Predlog spremembe 30
Priloga I, naslov „Udeležba MSP“

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

Optimalna udeležba malih in srednje 
velikih podjetij (MSP) bo omogočena na 
vseh tematskih področjih, zlasti z uporabo
izboljšanih finančnih in upravnih 
postopkov, večje prožnosti pri izbiri 
primerne sheme financiranja in posebnih 
spodbud za sodelovanje. Poleg tega so se 
raziskovalne potrebe in potencial MSP, 
vključno z nizkotehnološkimi podjetji 
upoštevali pri oblikovanju vsebine 
tematskih področij tega posebnega 
programa. Praktična prizadevanja za to, 
vključno z objavo pozivov, prirejenih 
posebnim potrebam MSP, in področja, ki 
so zlasti zanimiva za MSP, pa bodo 
določena v delovnem programu in v 
celostni strategiji za spodbujanje 
vključevanja MSP. Posebni ukrepi za 
podporo raziskav v korist MSP ali 
združenjem MSP so vključeni v posebni 
program „Zmogljivosti“ za spodbujanje 
sodelovanja MSP v celotnem okvirnem 
programu. Taki ukrepi se bodo 
dopolnjevali in usklajevali z ukrepi iz
programa za konkurenčnost in inovacije.

Obrazložitev

Da se ustrezno izkoristi potencial MSP za inovacije, je treba na vsakem tematskem in 
sektorskem področju oblikovati, izvajati in redno ocenjevati potrebe posebne strategije. Zlasti 
je treba objaviti, kjer je to ustrezno, pozive, prirejene njihovim posebnim potrebam, vključno s 
tistimi MSP, ki delujejo v nizkotehnoloških sektorjih. Tehnološka nadgradnja takih sektorjev 
je ključna pri spodbujanju rasti in zaposlovanja v EU.
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Predlog spremembe 31
Naslov I, naslov „Udeležba MSP“, odstavki 1 a, 1 b, 1 c (novo) 

Na splošno je cilj, razen posebnih ukrepov 
za MSP v posebnem programu 
„Zmogljivosti“, razporediti vsaj 20 % 
skupnega proračuna za vse teme v 
programu Sodelovanje na MSP.
Sodelovanje MSP se bo spodbujalo z 
oblikovanjem projektov prednostnih tem 
in tehnoloških platform v skupine.
Največji prispevek iz vseh virov 
financiranja Skupnosti, vključno z EIB in 
EIS, bo potreben pri financiranju 
projektov, kjer sodelujejo MSP.
Ta posebni program bo zagotovil 
podporna sredstva za kritje tveganj, ki 
izhajajo iz sodelovanja MSP pri projektih, 
zaradi česar od njih ne bo treba zahtevati 
bančnega jamstva.

Obrazložitev

Sodelovanje MSP je treba spodbujati z oblikovanjem skupin. Da bi ti ukrepi bili učinkoviti, bo 
potreben najnižji proračun, skupaj z obveznostjo ustreznega upravljanja.

Predlog spremembe 32
Priloga I, naslov „Etični vidiki“, odstavek 1

Med izvajanjem tega posebnega programa 
in raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 
načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z 
naslednjimi: varstvo človekovega 
dostojanstva in življenja, varstvo osebnih 
podatkov in zasebnosti, kakor tudi živali in 
okolja v skladu s pravom Skupnosti in 
najnovejšimi različicami ustreznih 
mednarodnih konvencij, smernic in 
kodeksov ravnanja, npr. Helsinške 
deklaracije, Konvencije Sveta Evrope o 
človekovih pravicah in biomedicini, 
podpisane v Oviedu dne 4. aprila 1997, in 
njenih dodatnih protokolov, Konvencije 
ZN o otrokovih pravicah, Splošne 
deklaracije o človeškem genomu in 

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

deklaracije o človeškem genomu in 
človekovih pravicah, ki jo je sprejel 
Unesco, Konvencije ZN o biološkem in 
toksičnem orožju (BTWC), Mednarodne 
pogodbe o rastlinskih genskih virih za 
kmetijstvo in prehrano ter ustreznih 
resolucij Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO).

Obrazložitev

Osamljeni primeri znanstvenih zlorab lahko ogrozijo verodostojnost znanstvenikov in 
njihovega dela ter zaupanje v njih.

Ta posebni program mora določiti ukrepe za preprečitev zlorab v dejavnostih, ki jih 
financira, in s tem prispevati k odpravi vseh dvomov glede neoporečnosti znanstvenih 
dejavnosti. 

Predlog spremembe 33
Priloga I, naslov „Raziskovanje s sodelovanjem“, odstavek 1 a (novo)

Za okrepitev znanstvenega in 
tehnološkega temelja EU morajo univerze 
prevzeti ključno vlogo kot temeljne 
ustanove za izvajanje odličnih raziskav ter 
pri oblikovanju Evropskega 
raziskovalnega prostora.

Obrazložitev

V Sporočilu o vlogi univerz v Evropi znanja (KOM(2003)0058) Komisija priznava, da 
„evropske univerze potrebujejo odličnost, da izboljšajo postopke, ki podpirajo družbo 
znanja“.  Dokument tudi izpostavlja potrebo po okrepitvi vloge univerz na tem področju, s 
čimer bodo postale bolj konkurenčne v primerjavi z univerzami v najbolj razvitih državah 
zunaj EU. V posebnem programu je zato treba poudariti vlogo evropskih univerz. 

Predlog spremembe 34
Priloga I, naslov „Skupne tehnološke pobude“

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

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

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

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

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

– dodano vrednost delovanja na evropski 
ravni,

– dodano vrednost delovanja na evropski 
ravni za zastavljeni cilj,
– dokaz javno-zasebnega partnerstva;

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

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

– trdnost zaveze industrije glede finančnih 
sredstev in virov,

– trdnost zaveze industrije glede finančnih 
sredstev in virov,

– obseg vpliva na konkurenčnost in rast 
industrije,

– obseg vpliva na konkurenčnost in rast 
industrije,

– pomembnost prispevanja k širšim 
političnim ciljem,

– pomembnost prispevanja k širšim 
političnim ciljem,

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

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

– nezmožnost doseganja cilja z obstoječimi 
instrumenti.

– nezmožnost doseganja cilja z obstoječimi 
instrumenti.

Posebna pozornost bo namenjena splošni 
medsebojni odvisnosti in uskladitvi med 
skupnimi tehnološkimi pobudami ter 
nacionalnimi programi in projekti na istih 
področjih. Po potrebi se bo spodbujala tudi 
udeležba MSP.

Posebna pozornost bo namenjena splošni 
medsebojni odvisnosti in uskladitvi med 
skupnimi tehnološkimi pobudami ter 
nacionalnimi programi in projekti na istih 
področjih. Po potrebi se bo spodbujala tudi 
udeležba MSP s spodbujanjem zmanjšanja 
najmanjšega kapitalskega vložka, ki se 
zahteva za sodelovanje v skupnih 
podjetjih, odgovornih za upravljanje 
skupnih tehnoloških pobud.

Prvi niz skupnih tehnoloških pobud je 
določen v Prilogi III in bo predmet ločenih 
predlogov (npr. v skladu s členom 171 

Prvi niz skupnih tehnoloških pobud je 
določen v Prilogi III in bo predmet ločenih 
predlogov (npr. v skladu s členom 171 
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Pogodbe). Nadaljnje skupne tehnološke 
pobude se lahko določijo na podlagi 
zgornjih meril in predlagajo med 
izvajanjem sedmega okvirnega programa.

Pogodbe). 

Nadaljnje skupne tehnološke pobude se 
lahko določijo na podlagi zgornjih meril in 
predlagajo med izvajanjem sedmega 
okvirnega programa. Prednostne naloge za 
odločanje o njihovem izvajanju se bodo
določile na podlagi okrepljenih vidikov 
upravljanja. Ker so skupne tehnološke 
pobude nov instrument tehničnega in 
finančnega upravljanja ter novo sredstvo 
za sodelovanje pri posebnem programu 
„Sodelovanje“, mora Komisija sestaviti 
mehanizme upravljanja, ki bodo 
zagotavljali izpolnjevanje meril in 
preglednost prednostnih nalog ter bodo 
nato Evropskemu parlamentu pošiljale 
periodična poročila.

Obrazložitev

Skupne tehnološke pobude so nov instrument v okviru sedmega okvirnega programa, treba jih 
je izvajati na podlagi člena 171 in zahtevajo oblikovanje skupnih podjetij. Zato je zelo 
pomembno, da se za določitev prednostnih nalog pri kapitalu skupnih podjetij zagotovita oba 
deleža, javni in zasebni.

Predlog spremembe 35
Priloga I, naslov „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov“

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

V okviru ukrepov, sprejetih na tem 
področju, se bosta uporabili dve glavni 
orodji: shema ERA-NET in udeležba 
Skupnosti pri nacionalnih raziskovalnih 
programih, ki se izvajajo skupno (člen 169 
Pogodbe). Poleg tega se bosta z ukrepi 
krepila dopolnjevanje in sinergija med 
okvirnim programom in dejavnostmi, ki se 
izvajajo v okviru medvladnih struktur, kot 
so EUREKA, EIROforum in COST, če 
podprejo glavne cilje okvirnega programa 
in jasno spadajo med tematske prednostne 
naloge. Finančna podpora za 
administrativne in usklajevalne dejavnosti 
COST-a bo zagotovljena tako, da bo COST 
lahko še naprej prispeval k usklajevanju in 
izmenjavi med raziskovalnimi skupinami, 
ki so financirane iz nacionalnih virov, v 
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skladu s cilji okvirnega programa in za 
večje sodelovanje drugih organizacij na 
ravni Skupnosti.

Ukrepi, ki bodo znotraj področja uporabe 
ene od tem, bodo dobili podporo kot 
sestavni del dejavnosti v okviru navedene 
teme. Ukrepi horizontalne narave bodo 
dobili skupno podporo v okviru vseh 
zadevnih tem.

Ukrepi, ki bodo znotraj področja uporabe 
ene od tem, bodo dobili podporo kot 
sestavni del dejavnosti v okviru navedene 
teme. Ukrepi horizontalne narave bodo 
dobili skupno podporo v okviru vseh 
zadevnih tem.

Ukrepi, ki bodo znotraj uporabe drugega 
posebnega programa, s katerim se bo 
izvajal sedmi okvirni program, bodo dobili 
podporo v okviru navedenega posebnega 
programa.

Ukrepi, ki bodo znotraj uporabe drugega 
posebnega programa, s katerim se bo 
izvajal sedmi okvirni program, bodo dobili 
podporo v okviru navedenega posebnega 
programa.

Shema ERA-NET bo razvila in okrepila 
usklajevanje nacionalnih in regionalnih 
raziskovalnih dejavnosti s pomočjo:

Shema ERA-NET bo razvila in okrepila 
usklajevanje nacionalnih in regionalnih 
raziskovalnih dejavnosti z uporabo:

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

– zagotavljanja okvira za akterje, ki 
izvajajo javne in/ali zasebne raziskovalne 
programe, da bi pospešili usklajevanje 
njihovih dejavnosti, vključno s tistimi, ki 
podpirajo oblikovanje tehnoloških 
platform, in drugimi večjimi javno-
zasebnimi združenji, za zagotavljanje 
zbliževanja z okvirnim programom. To bo 
vključevalo podporo novim projektom 
ERA-NET ter tudi razširitev in 
poglabljanje obsega obstoječih projektov 
ERA-NET, npr. z razširitvijo njihovega 
partnerstva ter tudi z vzajemnim odprtjem 
njihovih programov;

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

– zagotavljanja finančne podpore EU tistim 
udeležencem, ki vzpostavijo skupen sklad 
za namen skupnih pozivov k oddaji 
predlogov v okviru njihovih nacionalnih in 
regionalnih programov ali nadaljevanja 
usklajevanja obsežnejših dejavnosti, ki 
imajo mobilizacijski učinek („ERA-NET 
PLUS“).

Sodelovanje Skupnosti v nacionalnih 
raziskovalnih programih, ki se izvajajo 
skupno, na podlagi člena 169 Pogodbe je 
posebej pomembno za obsežnejše evropsko 
sodelovanje v „spremenljivi geometriji“ 
med državami članicami, ki delijo skupne 
potrebe in/ali interese. Take pobude v 
skladu s členom 169 bodo sprožene na 
področjih, ki jih je treba določiti v tesni 

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

meril, opredeljenih v sklepu o sedmem 
okvirnem programu.

Številne pobude za skupno izvajanje 
nacionalnih raziskovalnih programov so 
določene v opisu v Prilogi IV in bodo 
predmet ločene odločbe na podlagi člena 
169 Pogodbe. Nadaljnje pobude se lahko 
določijo in predlagajo med izvajanjem 
sedmega okvirnega programa.

Številne pobude za skupno izvajanje 
nacionalnih raziskovalnih programov so 
določene v opisu v Prilogi IV in bodo 
predmet ločene odločbe na podlagi člena 
169 Pogodbe. Nadaljnje pobude se lahko 
določijo in predlagajo med izvajanjem 
sedmega okvirnega programa.

Obrazložitev

Podpora se zagotovi za skupne pobude z javnimi ali zasebnimi subjekti iz več kot ene države 
članice, če so v skladu s cilji sedmega okvirnega programa in ne zapostavljajo drugih 
udeležencev.

Posebna pozornost se nameni usklajevanju nacionalnih in regionalnih pobud, ki podpirajo 
oblikovanje večjih javno-zasebnih platform za sodelovanje. Usklajevanje takih pobud na ravni 
Skupnosti lahko prispeva k doseganju potrebne kritične mase za razvoj novih, inovativnih 
trgov. 

Predlog spremembe 36
Priloga I, naslov „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 3

Mednarodno sodelovanje se bo v tem 
posebnem programu izvajalo na vsakem 
tematskem področju in v okviru več tem s 
pomočjo:

Mednarodno sodelovanje se bo v tem 
posebnem programu izvajalo na vsakem 
tematskem področju in v okviru več tem z 
uporabo:

– Odprtja vseh dejavnosti, ki se izvajajo na 
tematskih področjih, za raziskovalce in 
raziskovalne institucije iz vseh držav, ki so 
partnerice v mednarodnem sodelovanju, in 
iz industrializiranih držav. Poleg tega bo 
poseben poudarek namenjen spodbujanju 
udeležbe tretjih držav na določenih 
področjih skupnega interesa.

– Odprtja vseh dejavnosti, ki se izvajajo na 
tematskih področjih, in spodbujanja 
sodelovanja s strani raziskovalcev in 
raziskovalnih institucij iz vseh držav, ki so 
partnerice v mednarodnem sodelovanju, in 
iz industrializiranih držav. Poleg tega bo 
poseben poudarek namenjen spodbujanju 
udeležbe tretjih držav na določenih 
področjih skupnega interesa.

– Posebnih ukrepov sodelovanja na vsakem 
od tematskih področij, namenjenih tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posameznih temah. 
Odkrivanje posebnih potreb in prednostnih 
nalog bo v tesni povezavi z ustreznimi 
dvostranskimi sporazumi o sodelovanju ter 
z večstranskimi in biregionalnimi dialogi, 

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

ki potekajo med EU in temi državami ali 
skupinami držav. Prednostne naloge bodo 
določene na podlagi posebnih potreb, 
potenciala in stopnje gospodarskega 
razvoja v regiji ali državi. V ta namen se 
bosta, za vključitev regionalnih 
prednostnih nalog, razvila mednarodna 
strategija za sodelovanje in izvedbeni načrt 
s posebnimi usmerjenimi ukrepi znotraj ali 
med temami, npr. zdravje, kmetijstvo, 
sanitarne storitve, voda, varna hrana, 
družbena kohezija, energetika, okolje, 
ribištvo, ribogojstvo in naravni viri, 
trajnostna gospodarska politika ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Ti ukrepi bodo delovali kot 
prednostna orodja za izvajanje sodelovanja 
med EU in temi državami ter regijami. 
Takšni ukrepi so namenjeni zlasti krepitvi 
raziskovalnih zmogljivosti in zmogljivosti 
za sodelovanje držav kandidatk, sosednjih 
držav ter držav v razvoju in nastajajočih 
držav. Ti ukrepi bodo predmet ozko 
tematsko usmerjenih pozivov in posebna 
pozornost bo namenjena lajšanju dostopa 
zadevnih tretjih držav, predvsem držav v 
razvoju, do ukrepov.

Obrazložitev

Spodbujati je treba Evropski raziskovalni prostor, ki je odprt za svet. To ne pomeni le njegove 
odprtosti za sodelovanje, ampak dejansko spodbujanje sodelovanja. Ko so prednostne naloge 
določene, je treba v skladu s tem posebno pozornost nameniti regionalni ravni, da se 
ustanovijo posebna področja regionalnega sodelovanja, z vsebinami, ki so prilagojene 
znanstvenim zmogljivostim ter ekonomskim in socialnim razvojnim prednostnim nalogam.

Predlog spremembe 37
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 „Zdravje“, pododdelek „Cilj“

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

Izboljšanje zdravja evropskih državljanov 
in povečanje konkurenčnosti evropskega 
industrijskega sektorja, povezanega z 
zdravjem, ob obravnavi svetovnih 
zdravstvenih problemov, vključno s 
pojavljajočimi se epidemijami. Poudarek 
bo na translacijskih raziskavah (prenos 
temeljnih raziskav v klinično prakso), 
vključno z znanstvenim potrjevanjem 
rezultatov poskusov in njihovim prenosom 
v vsakodnevno klinično prakso, na 
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orodja in tehnologij ter tudi na trajnostnih 
in učinkovitih sistemih zdravstvenega 
varstva.

razvijanju in potrjevanju novih zdravil,
terapij, metod za spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni, podpore za zdravo 
staranje, diagnostičnega orodja in 
tehnologij ter tudi na trajnostnih in 
učinkovitih sistemih zdravstvenega 
varstva, s posebnim poudarkom na 
javnem zdravju.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja „prenosne“ raziskave (prenos temeljnih in eksperimentalnih 
raziskav v vsakodnevno klinično prakso).

Nujno se je treba osredotočiti na kakovost življenja s spodbujanjem zdravega staranja in 
zagotoviti posebno podporo javnemu zdravju.

Predlog spremembe 38
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 „Zdravje“, pododdelek „Pristop“, odstavek 1

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

Te raziskave bodo prispevale k 
razumevanju tega, kako na učinkovitejši 
način spodbujati dobro zdravje, 
preprečevati in zdraviti glavne bolezni ter 
nuditi zdravstveno varstvo. Pomagale bodo 
vključiti obsežne količine genomskih 
podatkov za ustvarjanje novega znanja in 
uporab v medicini in biotehnologiji. 
Pospeševale bodo translacijske zdravstvene 
raziskave, ki so bistvene za zagotovitev 
praktičnih koristi biomedicinskih raziskav, 
kar bo povzročilo izboljšave v javnem 
zdravju in kakovosti življenja.

Klinične raziskave številnih bolezni (na 
primer rak, bolezni srca in ožilja, vključno 
s trombozo, revmatične bolezni, bolezni 
dihal, nalezljive bolezni, duševne in 
nevrološke bolezni, zlasti tiste, povezane s 
staranjem, kot sta alzheimerjeva in 
parkinsonova bolezen) temeljijo na 
mednarodnih poskusih v več centrih, da bi 
v kratkem časovnem obdobju dobili 
zahtevano število pacientov. 
Epidemiološke raziskave zahtevajo 
različno prebivalstvo/skupine prebivalstva 
in mednarodnih omrežij, da bi dosegli 
pomembne ugotovitve. Razvijanje novih 
metod za diagnosticiranje in zdravljenje 
redkih zdravstvenih motenj ter 
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epidemiološke raziskave o takih motnjah 
prav tako zahtevajo vključitev več kot ene 
države, da bi povečali število pacientov v 
vsaki študiji. Razen tega izvajanje 
raziskav, ki jih usmerja zdravstvena 
politika na evropski ravni, omogoča 
primerjavo modelov, sistemov ter 
podatkov in vzorcev pacientov, shranjenih 
v nacionalnih podatkovnih zbirkah in 
biobankah, ter bodo omogočile Evropi, da 
učinkoviteje prispeva k mednarodnim 
prizadevanjem za boj proti boleznim 
svetovnega pomena, kot je prikazano v 
tekočem programu Partnerstva evropskih 
držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership –
EDCTP) za preprečevanje virusa 
HIV/AIDS-a, malarije in tuberkuloze (člen 
169). Okrepile bodo raziskave, ki jih 
usmerja zdravstvena politika na evropski 
ravni, in zlasti primerjave modelov, 
sistemov in podatkov, shranjenih v 
nacionalnih podatkovnih zbirkah.

Obrazložitev

Upoštevati je treba, da je glavni cilj biomedicinskih raziskav izboljšati javno zdravje in 
kakovost življenja.

To je le nekaj primerov, v katerih podpora EU zagotavlja veliko dodano vrednost in prispeva 
k uspehu raziskovalnega dela.

Predlog spremembe 39
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 „Zdravje“, pododdelek „Pristop“, odstavek 1 a (novo)

V ta namen se bosta največje 
dopolnjevanje in sinergija dosegala z 
drugimi programi in akcijami Skupnosti 
ter z nacionalnimi in regionalnimi 
raziskovalnimi programi v različnih 
državah članicah.

Obrazložitev

Vsi programi (na ravni Skupnosti ali ravni držav članic) morajo biti ustrezno usklajeni za 
združevanje in ne za podvajanje prizadevanj.
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Predlog spremembe 40
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 „Zdravje“, pododdelek „Pristop“, odstavek 2

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

Te raziskave bodo pomagale izboljšati 
konkurenčnost evropske industrije 
biotehnologije na področju zdravstvenega 
varstva in medicinske tehnologije, kjer 
MSP predstavljajo glavno gospodarsko 
gonilno silo, ter farmacevtske industrije. 
Zato bodo sprejeti ukrepi za spodbujanje 
vključevanja MSP v raziskave, razvoj in 
inovacije, z vsaj 20 % proračuna, 
dodeljenimi tej prednostni temi, za 
doseganje tega cilja. Predvidena je zlasti 
podpora evropski tehnološki platformi za 
inovativna zdravila, da bi premostili 
raziskovalna ozka grla v procesu razvoja 
zdravil. Posebna pozornost bo namenjena 
premostitvi vrzeli med raziskovalnimi 
dejavnostmi in uporabo z zagotavljanjem 
podpore za dokaz koncepta in klinično 
preverjanje. Poleg tega bodo te raziskave 
prispevale k razvoju normativov in 
standardov za nove napredne terapije (npr. 
regenerativna medicina), potrebne za 
pomoč industriji EU pri soočanju s 
svetovno konkurenco.

Obrazložitev

MSP so temelj evropske industrije na tem območju, vendar so težave, s katerimi se ukvarjajo 
ta podjetja pri raziskovalnem in razvojnem ter inovacijskem delu, dobro znane. Zato je treba 
sprejeti bolj praktične in usmerjene ukrepe, da se MSP spodbudi k sodelovanju v sedmem 
okvirnem programu.

Da bi bili ti ukrepi učinkoviti, bo potreben najnižji proračun, skupaj z obveznostjo ustreznega 
upravljanja.

Predlog spremembe 41
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 „Zdravje“, pododdelek „Pristop“, odstavek 2 a (novo)

Raziskave, kjer se uporabljajo „odvečni“ 
človeški zarodki na zgodnji stopnji razvoja 
(do 14 dni), ustvarjeni izrecno za 
zdravljenje neplodnosti in povečanje 
uspeha pri oploditvi in vitro, ki pa niso 
potrebni in se jih zato uniči, morajo biti 
financirane, ker so tovrstne raziskave 
dovoljene v nekaterih državah članicah, 
kjer jih strogo urejajo in nadzorujejo 
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pristojni organi.

Obrazložitev

Raziskave, kjer se uporabljajo odvečni človeški zarodki, so nujne za pridobitev novih izvornih 
celic, ki omogočajo napredek pri zdravljenju neplodnosti, in nova spoznanja pri odkrivanju 
vzrokov za prirojene in degenerativne bolezni. Take raziskave se izvajajo na podlagi strogih 
nadzornih pravil in pod strogim nadzorom pristojnih organov v državah članicah.

Proizvedene morajo biti nove linije izvornih celic, da bi lahko raziskovali vse možnosti tega 
načina raziskav ter da se ohranita vodilna vloga in neodvisnost na tem področju. 

Predlog spremembe 42
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 „Zdravje“, pododdelek „Pristop“, odstavek 2 b (novo)

Razumevanje determinant zdravja je 
nujno za spodbujanje zdravega vedenja, 
preprečevanje bolezni in načrtovanje 
storitev. Raziskave na tem področju 
morajo povečati razumevanje pomembnih 
okoljskih, družbenih in genetskih 
dejavnikov ter njihove vloge pri razvoju 
bolezni. 

Obrazložitev

Preprečevanje bolezni je v današnjem svetu ključno, zato je nujno pospešiti raziskave in 
študije o odločilnih dejavnikih za pojav bolezni.

Predlog spremembe 43
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 „Zdravje“, pododdelek „Pristop“, odstavek 2 c (novo)

Raziskave, razvoj in inovacije, usmerjene 
k iskanju nadomestnih strategij za 
preskuse na živalih v biomedicinskih 
raziskavah, so nujne, zato da se 
obravnava zaskrbljenost javnosti glede 
takšnih vprašanj, ki jih je treba upoštevati 
pri vseh najpomembnejših dejavnostih na 
tem področju raziskav. Ob upoštevanju 
tega je treba raziskati zlasti možnosti 
uporabe tehnologije izvornih celic, zlasti 
tehnologije izvornih celic človeških 
zarodkov.

Obrazložitev

Da bi izpolnila zahteve, iz Protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, se odzvala na resno 
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zaskrbljenost javnosti zaradi preskusov na živalih, pomagala pri doseganju ciljev, ki jih 
določa Direktiva Sveta 86/609/EGS o varstvu živali, ki se uporabljajo v poskusne in druge 
znanstvene namene, in zmanjšala uporabo primatov, razen človeka, v raziskavah, mora 
Evropska unija ponovno izraziti potrebo po razvijanju in potrjevanju nadomestnih možnosti 
za preskuse na živalih.

Predlog spremembe 44
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 „Zdravje“, pododdelek „Pristop“, odstavek 3

Po potrebi bo v okviru projektov 
upoštevano in vanje tudi vključeno načelo 
enakopravnosti spolov pri raziskovanju. 
Posebna pozornost bo namenjena 
sporočanju rezultatov raziskav in 
spodbujanju dialoga s civilno družbo, zlasti 
s skupinami pacientov, v najzgodnejši fazi 
o novih razvojnih dosežkih biomedicinskih 
in genetskih raziskav. Zagotovljena bosta 
tudi učinkovito razširjanje in uporaba 
rezultatov.

Po potrebi bo v okviru projektov 
upoštevano in vanje tudi vključeno načelo 
enakopravnosti spolov pri raziskovanju. 
Dejavniki tveganja, biološki mehanizmi, 
klinični znaki, posledice in zdravljenje 
bolezni so pri moških in ženskah pogosto 
različni. Razen tega so nekatere bolezni 
značilne le za ženske ali moške ali so pri 
enih ali drugih bolj razširjene (na primer 
fibromialgija in sindrom kronične 
utrujenosti, ki prizadeneta veliko več 
žensk kot moških). V skladu s tem morajo 
vse dejavnosti, ki so financirane znotraj te 
teme, dopuščati možnost, da se takšne 
razlike določijo v pomembnih 
raziskovalnih protokolih, metodologijah 
in analizah rezultatov. Posebna pozornost 
bo namenjena sporočanju rezultatov 
raziskav in spodbujanju dialoga s civilno 
družbo, zlasti s skupinami pacientov, v 
najzgodnejši fazi o novih razvojnih 
dosežkih biomedicinskih in genetskih 
raziskav. Zagotovljena bosta tudi 
učinkovito razširjanje in uporaba 
rezultatov.

Obrazložitev

Pri oblikovanju in izvajanju zdravstvene politike je nujno spoštovati enakost spolov. Kronična 
utrujenost in fibromialgija sta „nevidni“ bolezni zaradi težav pri prepoznavanju in 
pomanjkanja virov, dodeljenih za raziskave in zdravljenje. Za njima zboli 90 % žensk, zato bi 
ju lahko imenovali bolezni glede na spol.

Nujno potrebno je preučiti izvor in vzroke teh bolezni ter izboljšati njihovo zdravljenje. Zato 
je bistvenega pomena, da se poveča financiranje raziskav.

Predlog spremembe 45
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 1 

(„Biotehnologija, generična orodja in tehnologija za človekovo zdravje“), alinea 1
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– Zahtevne proizvodne raziskave: razvoj 
novih raziskovalnih orodij za moderno 
biologijo, ki bodo znatno pospešila 
postopek priprave podatkov ter izboljšala 
standardizacijo, pridobivanje in 
analiziranje podatkov in vzorcev 
(biobanke). Poudarek bo na novih 
tehnologijah za: zaporedje; izražanje 
genov, genotipizacijo in fenotipizacijo; 
strukturno genomiko; bioinformatiko in 
sistemsko biologijo; druga področja, 
katerih imenovanja se končajo na „-
omika“.

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

Obrazložitev

Podatke je treba analizirati s poskusi in z uporabo vseh razpoložljivih bioračunalniških 
možnosti in virov, ki odpirajo veliko novih možnosti.

Predlog spremembe 46
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 1 

(„Biotehnologija, generična orodja in tehnologija za človekovo zdravje“), alinea 2

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

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

Obrazložitev

Povezovanje medicinskih znanosti in razvoja telekomunikacij ter informacijske tehnologije je 
izredno pozitiven razvoj za različne dejavnosti, ki se izvajajo v zdravstvenem sektorju. 
Telemedicina, v kateri zdravstveni strokovnjaki uporabljajo informacijske in komunikacijske 
tehnologije za izmenjavo informacij v povezavi z diagnozo, zdravljenjem in preprečevanjem 
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bolezni ali poškodb, za raziskave in ocenjevanje ter za nadaljnje usposabljanje izvajalcev 
javnega zdravja, je bistvena za izboljševanje zdravja posameznikov in skupnosti.

Predlog spremembe 47
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 1 

(„Biotehnologija, generična orodja in tehnologija za človekovo zdravje“), alinea 3

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

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

Obrazložitev

Ustrezno je treba upoštevati pomembnost raziskav izvornih celic za javno zdravje in zdajšnji 
napredek na tem področju.

Sklicevati se je treba tudi na tkivni inženiring – novo in hitro napredujočo tehnologijo, ki 
omogoča izdelavo dobrih nadomestkov, ki obnavljajo, vzdržujejo ali izboljšujejo človeško 
tkivo in funkcije organov ter imajo izjemno pozitiven učinek na zdravje posameznika in 
skupnosti ter na kakovost življenja.

Predlog spremembe 48
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 1 

(„Biotehnologija, generična orodja in tehnologija za človekovo zdravje“), alinea 4

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

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

silico, in vitro (vključno z alternativami za 
preskuse na živalih, kjer se uporablja 
predvsem tehnologija izvornih celic 
zarodkov) ter in vivo.

Obrazložitev

Da bi izpolnila zahteve iz Protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, se odzvala na resno 
zaskrbljenost javnosti zaradi preskusov na živalih, pomagala pri doseganju ciljev, ki jih 
določa Direktiva Sveta 86/609/EGS o varstvu živali, ki se uporabljajo v poskusne in druge 
znanstvene namene, in zmanjšala uporabo primatov, razen človeka, v raziskavah, mora 
Evropska unija ponovno izraziti potrebo po razvijanju in potrjevanju nadomestnih možnosti 
za preskuse na živalih.

Predlog spremembe 49
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 2 („Translacijske 

raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“), podnaslov 2, točka 1

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

Možgani in z njimi povezane bolezni: 
boljše razumevanje integrirane strukture in 
dinamike možganov, proučevanje 
možganskih bolezni in pomembnih 
bolezni, povezanih s staranjem (kot na 
primer demence, alzheimerjeve in 
parkinsonove bolezni) ter iskanje novih 
terapij. Poudarek bo na raziskovanju 
delovanja možganov od molekul do 
zaznavanja in zlasti na pridobivanju 
celostnega razumevanja možganov z 
modeli kompleksne mrežne interakcije. 
Raziskava bo obravnavala nevrološke in 
psihične bolezni in motnje, vključno z 
regenerativnimi in obnovitvenimi 
terapevtskimi pristopi.

Obrazložitev

Zaradi demografskih sprememb so takšne bolezni v EU vedno pogostejše.

Razvoj globalnih modelov možganov, ki temelji na mrežni interakciji, je vedno pomembnejši 
za razumevanje različnih bolezni, kot sta na primer alzheimerjeva bolezen in epilepsija.

Predlog spremembe 50
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 2 („Translacijske 

raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“), podnaslov 3, točka 2

HIV/AIDS, malarija in tuberkuloza: 
poudarek bo na razvoju novih terapij, 

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

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

Obrazložitev

Hepatitis C je kroničen zdravstveni problem, ki vpliva na veliko ljudi in neugodno deluje na 
omrežje bolnišnic ter specializirane storitve, kot na primer dializo.

Predlog spremembe 51
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 2 („Translacijske 

raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“), podnaslov 4, točka 1

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

Rak: poudarek bo na etiologiji bolezni, 
novih zdravilih/terapijah in dejavnikih 
tveganja; določanju in vrednotenju 
okoljskih determinant, ciljev zdravil in 
bioloških označevalcev, ki pomagajo pri 
preprečevanju, zgodnjem diagnosticiranju 
in zdravljenju; ter ocenjevanju 
učinkovitosti prognostičnih, diagnostičnih 
in terapevtskih posegov.

Obrazložitev

V boju proti raku se z uvajanjem novih terapij in zdravil dosega stalen napredek. Ustrezno je 
treba upoštevati vse vidike takšnega razvoja.

Ker je analiza takšnih dejavnikov bistvena za preprečevanje raka in zmanjševanje tveganja, je 
potrebna podrobna raziskava dejavnikov tveganja, ki so večinoma najpomembnejši pri pojavu 
raka.

Predlog spremembe 52
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 2 („Translacijske 

raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“), podnaslov 4, točka 2

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

Bolezni srca in ožilja, vključno s 
trombotičnimi boleznimi: poudarek bo na 
okoljskih determinantah, diagnozi, 
preprečevanju, novih zdravilih/terapijah 
za zdravljenje in spremljanje bolezni srca 
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multidisciplinarnih pristopov. in krvnih žil (vključno z vaskularnimi 
vidiki možganske kapi) ob uporabi 
obsežnih multidisciplinarnih pristopov.

Obrazložitev

Pojav trombotičnih bolezni enakomerno narašča. Zgodnja diagnoza takšnih bolezni bi 
zmanjšala nevarnost posledičnih srčnih napadov in kapi. 

Predlog spremembe 53
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 2 („Translacijske 

raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“), podnaslov 4, točka 3 a (novo) 

Revmatične bolezni: poudarek bo na 
etiologiji, zgodnjem diagnosticiranju in 
bioloških označevalcih za revmatične 
bolezni in zdravljenju, s posebnim 
poudarkom na vnetnih revmatičnih 
boleznih.

Obrazložitev

Približno tretjina evropskega prebivalstva (okrog 100 milijonov ljudi) enkrat v življenju trpi 
zaradi revmatične bolezni. Za boljše razumevanje vzroka za takšne bolezni in pridobitev 
novih in boljših zdravil je nujno potrebno pospešiti raziskovanje in zagotoviti podporo za 
čezmejno sodelovanje.

Pisna izjava št. 389, ki jo je sprejel EP 13. oktobra 2005, namenja pozornost pomembnosti 
raziskav revmatičnih bolezni.

Predlog spremembe 54
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 2 („Translacijske 

raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“), podnaslov 4, točka 5

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

Druge kronične bolezni: poudarek bo na 
nesmrtonosnih boleznih z močnim 
učinkom na kakovost življenja v starosti, 
kot so slabšanje funkcionalnih in 
senzoričnih sposobnosti ter druge kronične 
bolezni (npr. fibromialgija in kronična 
utrujenost) in bolezni, ki so posledica 
zasvojenosti z drogami. Posebna 
pozornost se nameni raziskavam v zvezi z 
dopingom v športu.

Obrazložitev

90 % bolnikov s fibromialgijo in kronično utrujenostjo je žensk. Nujno potrebno je preučiti 
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izvor in vzroke teh bolezni, izboljšati zdravljenje in primerjati rezultate. Zato je bistveno, da 
se poveča financiranje raziskav.

Pod to točko se lahko vključijo raziskave vzrokov zasvojenosti, posledic in vpliva zasvojenosti 
z drogami. Razen tega je za raziskave v zvezi z dopingom treba razviti širšo evropsko 
razsežnost.

Predlog spremembe 55
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 3 

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

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

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

Obrazložitev
Dejavniki, kot so kakovost življenja ali prehrambene navade posameznikov in skupnosti, 
odločilno vplivajo na človekovo zdravje in nanj skupaj z drugim dejavniki delujejo pozitivno 
ali negativno. 
Zato je bistveno, da se upoštevajo v raziskavah, povezanih z zdravjem.

Predlog spremembe 56
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 3 

(„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“), alinea 2

– Prenos kliničnih raziskav v klinično 
prakso vključno z boljšo uporabo zdravil 
ter ustrezno uporabo vedenjskih in
organizacijskih intervencij ter terapij in 
tehnologij zdravljenja. Posebna pozornost 
bo namenjena varnosti pacientov: 
ugotavljanje najboljše klinične prakse; 
razumevanje kliničnega odločanja v okviru 
osnovne in specializirane oskrbe; ter 
pospeševanje uporabe z dokazi podprte 

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

specializirane oskrbe ter v sistemu javnega 
zdravstva; ter pospeševanje uporabe z 
dokazi podprte medicine in dajanja 
pooblastil pacientom. Poudarek bo na 
primerjavi strategij; proučevanju rezultatov 
različnih intervencij, vključno z zdravili in 
novimi zdravstvenimi tehnologijami, ob 
upoštevanju dokazov farmakovigilance, 
posebnih značilnosti pacienta (npr. genska 
odpornost, starost, spol in privrženost 
načelom) ter stroškovnih ugodnosti v zvezi 
z zdravjem, kakovostjo življenja in dobro 
prakso.

Obrazložitev

Za zagotavljanje najboljših mogočih jamstev za varnost pacientov je treba temu ustrezno 
upoštevati stranske učinke zdravil, ki so lahko nepredvideni in neugodni.

Upoštevati je treba tudi nove zdravstvene tehnologije, ki se vsak dan spreminjajo, in dobro 
prakso, ki mora biti usklajena na evropski ravni, da bi zagotavljala enotno uporabo na vseh 
področjih, povezanih z zdravjem.

Ker je sistem javnega zdravstva na voljo vsem članom družbe, brez razlik, zahteva posebno 
omembo.

Predlog spremembe 57
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 3 

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

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

– Kakovost, učinkovitost, uspešnost, 
solidarnost in trajnost zdravstvenih 
sistemov; državam zagotoviti osnovo za 
učenje od drugih in izboljševanje njihovih 
zdravstvenih sistemov glede na izkušnje 
drugih ob upoštevanju pomembnosti 
nacionalnega ozadja, lahkega dostopa in 
značilnosti prebivalstva (staranje, 
mobilnost, migracije, izobraževanje, 
socialno-ekonomski položaj, spreminjajoč 
se svet dela itd.). Poudarek bo na 
organizacijskih, finančnih in ureditvenih 
vidikih zdravstvenih sistemov (oceni 
stroškov, učinkovitosti in ugodnostih 
različnih posegov, vključno s tistimi, ki so 
povezani z varnostjo pacientov), njihovem 
izvajanju in rezultatih v smislu uspešnosti, 
učinkovitosti in enakosti. Posebna 
pozornost bo namenjena vprašanju naložb 
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in človeškim virom.

Obrazložitev

Zdravstvene sisteme lahko izboljšujemo tudi, če se učimo drug od drugega.

Upoštevati je treba tudi stopnjo dostopa do zdravstvenega sistema za člane družbe.

Predlog spremembe 58
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Dejavnosti“, naslov 3 

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

– Ustrezna uporaba novih tehnologij in 
terapij. Dolgoročna varnost in 
spremljanje obsežne uporabe novih 
medicinskih tehnologij (vključno z 
opremo) ter naprednih terapij, ki zlasti še 
zagotavljajo visoko raven varovanja 
javnega zdravja.

Obrazložitev

V skladu z okvirnim programom mora posebni program zajemati ustrezno uporabo novih 
tehnologij in terapij.

Predlog spremembe 59
Priloga I, „Teme“, oddelek 1 („Zdravje“), pododdelek „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 1

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

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

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

Obrazložitev

Dejavnosti znanstvenega sodelovanja v podporo razvoju prav tako zahtevajo temeljito in 
objektivno oceno; mnenje programskega odbora je zato treba podpreti z zunanjo znanstveno 
in tehnološko oceno.

Predlog spremembe 60
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek „Cilj“

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

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

Obrazložitev

Cilji iz tega oddelka morajo vključevati zlasti izzive za zagotavljanje okolju prijazne ter 
gospodarske in družbeno trajnostne proizvodnje. Tukaj je treba, tako kot drugje v besedilu, 
razlikovati med kmetijstvom in ribištvom, ker zahtevata različne pristope. 
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Predlog spremembe 61
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek „Pristop“, 

odstavek 1

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

Ta tema želi okrepiti bazo znanja, prinesti
inovacije in zagotoviti podporo politike pri 
izgradnji in razvoju na znanju temelječega 
evropskega bio-gospodarstva (European 
Knowledge Based Bio-Economy – KBBE). 
Raziskave bodo usmerjene na trajnostno 
upravljanje z biološkimi viri, njihovo 
proizvodnjo in rabo, z uporabo 
interdisciplinarnega raziskovalnega 
pristopa v skladu z evropsko strategijo v 
zvezi z znanostjo o življenju, 
biotehnologijo in zbliževanjem z drugimi 
tehnologijami, da bi tako zagotovili zdrave,
varne, ekološko učinkovite, visoko-
kakovostne in na ta način konkurenčne 
prehrambene proizvode iz evropskega 
kmetijstva, ribištva (vključno z morskimi 
sadeži), ribogojstva, industrijo živalske 
krme, prehrambne, zdravstvene, gozdarske 
in sorodnih industrij. Raziskave bodo 
pomembno prispevale k izvajanju in 
oblikovanju politik in predpisov EU, 
obravnavale ali podpirale pa bodo 
predvsem: organoleptična, prehranska in 
varnostna pričakovanja potrošnikov; 
skupno kmetijsko politiko; vprašanja v 
zvezi s kmetijstvom in trgovino; predpise 
na področju varne hrane; politiko 
Skupnosti na področju zdravja živali, 
nadzor bolezni in standarde dobrega 
počutja; okolje in biološko raznovrstnost: 
ohranjanje kmetijske in gozdarske 
raznovrstnosti; gospodarsko strategijo EU; 
in skupno ribiško politiko, katere namen je 
zagotoviti trajnosten razvoj ribolova in 
ribogojstva. Poleg tega bodo raziskave 
poskušale razviti nove in obstoječe 
kazalnike, ki podpirajo analize, razvoj in 
spremljanje teh politik.

Obrazložitev

Potrošniki morajo biti prednostna naloga pri zagotavljanju sredstev in ukrepov za 
izpolnjevanje vedno večjih pričakovanj v zvezi s hranilno vrednostjo, kakovostjo in varnostjo 
hrane.
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Predlog spremembe 62
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek „Pristop“, 

odstavek 2

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

Agroživilska industrija, pri kateri 90 % 
predstavljajo MSP, bo sodelovala in zlasti 
uživala ugodnosti mnogih raziskovalnih 
dejavnosti, vključno z usmerjenim 
razširjanjem in dejavnostmi za prenos 
tehnologije, predvsem v zvezi z 
vključevanjem in prevzemanjem 
naprednih, ekološko učinkovitih tehnologij, 
metodologij in postopkov ter razvojem 
standardov. Najmanj 20 % proračunskih 
sredstev, namenjenih tej prednostni temi, 
se bo zagotovilo za ukrepe, ki bodo MSP 
spodbudili k sodelovanju.

Spodbuditi je treba multidisciplinarnost in 
interdisciplinarnost, ki bosta zagotovili, da 
bodo visokotehnološka, na novo 
ustanovljena podjetja na področju bio-, 
nano- ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) 
pomembno prispevala na področju 
žlahtnjenja rastlin, izboljšanih pridelkov in 
varstva rastlin, naprednih tehnologij za 
odkrivanje in spremljanje za zagotovitev 
varne in kakovostne hrane ter novih 
industrijskih bioprocesov.

Vsaka od dejavnosti, ki se bo izvajala v 
zvezi s to prednostno temo, bo predmet 
dejavnosti informiranja in znanstvenega 
razširjanja.

Obrazložitev

Da bi dejansko spodbudili sodelovanje MSP na tem področju, je treba za to prednostno temo 
v proračunu določiti mejno vrednost pomoči.

Predlog spremembe 63
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek „Pristop“, 

odstavek 2 (novo)
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Prizadevalo se bo za čim več sinergije in 
dopolnjevanja z drugimi programi in 
ukrepi Skupnosti, zlasti s tistimi, ki 
spadajo v skupno kmetijsko in ribiško 
politiko, in tistimi, ki se povezujejo z 
razvojem podeželja (kot je Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP)) ali okoljskimi zadevami (kot je 
LIFE+).

Obrazložitev

Dejavnosti, ki se financirajo iz sedmega okvirnega programa, morajo biti tesno povezane s 
tistimi, ki jih spodbujajo drugi programi, da se tako zagotovi dopolnjevanje med njimi.

Predlog spremembe 64
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 1„Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z ...“, alinea 2

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

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu z 
razvojem novih tehnologij, opreme, 
nadzornih sistemov, novih rastlin in 
proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja različnih sistemov 
(kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo) v okviru pristopa celostnega 
obravnavanja ekosistemov. 
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tudi na biologiji rib, dinamiki mešanega 
ribištva, medsebojnih vplivih med 
ribiškimi dejavnostmi in morskim 
ekosistemom ter na regionalnih in 
večletnih sistemih za upravljanje s pomočjo
flote.

– Ohranjanje naravnih ekosistemov (npr. 
tistih na sredozemskem območju), razvoj 
bioloških snovi za zaščito rastlin in 
mikrobioloških dimenzij biološke 
raznovrstnosti in metagenomike. Pri 
zemeljskih bioloških virih bo poseben 
poudarek na nizkih vložkih in organskih 
proizvodnih sistemih, kakovostnih načrtih 
proizvodnje in vplivih gensko 
spremenjenih organizmov ter 
trajnostnem, konkurenčnem in 
večstranskem kmetijstvu in gozdarstvu. 
Spodbujalo se bo tudi izboljšano
upravljanje z viri, novo krmo in novimi 
rastlinami (pridelki in drevesa) z izboljšano 
sestavo, odpornostjo na stres, 
učinkovitostjo rabe hranil in strukturo To 
bo podprto z raziskavami biovarnosti, 
soobstoja in sledljivosti novih rastlinskih 
sistemov in proizvodov. 
– Zdravje rastlin in zaščita pridelkov se 
bosta izboljšala z boljšim razumevanjem 
ekologije, biologije škodljivcev, bolezni in 
drugih groženj ter podpore pri nadzoru nad 
izbruhi bolezni in izboljšanimi orodji in 
tehnikami za trajnostno upravljanje s 
škodljivci. Pri bioloških virih iz vodnih 
okolij bo poudarek na bistvenih bioloških 
funkcijah, varnih in okolju prijaznih 
proizvodnih sistemih ter krmi za 
kultivirane vrste, kot tudi na biologiji rib, 
dinamiki mešanega ribištva, medsebojnih 
vplivih med ribiškimi dejavnostmi in 
morskim ekosistemom ter na regionalnih in 
večletnih sistemih za upravljanje z uporabo 
flote.

Obrazložitev

Urad zdajšnjega komisarja za kmetijstvo je večkrat poudaril potrebo po podpori in pospešitvi 
ohranjanja naših domačih proizvodov, zato da se izboljšajo in postanejo bolj konkurenčni. 
Razen tega je treba spodbuditi raziskovanje okolju prijaznih ukrepov za boj proti vdoru 
zdravju škodljivih pridelkov, pesticidov itd. v biološko okolje.  
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Predlog spremembe 65
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 1 „Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z ...“, alinea 3

– Optimalizirana proizvodnja živali in 
njihovo dobro počutje v okviru kmetijstva, 
ribištva in ribogojstva, med drugim z 
izkoriščanjem znanja o genetiki, novih 
metod reje, izboljšanega razumevanja 
živalske fiziologije in vedenja ter z boljšim 
razumevanjem in nadzorom nad 
nalezljivimi boleznimi živali, vključno z 
zoonozami. V zvezi s slednjim se bodo 
razvijala tudi orodja za spremljanje, 
preprečevanje in nadzor s podporo in 
uporabnimi raziskavami cepiv in 
diagnostike, preučevanjem ekologije 
znanih ali pojavljajočih se povzročiteljev 
bolezni in drugih groženj, vključno z 
zlonamernimi dejanji ter vplivi različnih 
sistemov kmetovanja in podnebja. 
Razvijalo se bo tudi novo znanje za varno 
odlaganje živalskih odpadkov in izboljšano 
upravljanje s stranskimi proizvodi.

– Optimalizirana proizvodnja živali,
njihovo zdravje in dobro počutje v okviru 
kmetijstva, ribištva in ribogojstva, med 
drugim z izkoriščanjem znanja o genetiki, 
novih metod reje, izboljšanega 
razumevanja živalske fiziologije in vedenja 
ter z boljšim razumevanjem in nadzorom 
nad nalezljivimi boleznimi živali, vključno 
z zoonozami in njihovimi patogenskimi 
mehanizmi. V zvezi s slednjim se bodo 
razvijala tudi orodja za spremljanje, 
preprečevanje in nadzor s podporo in 
uporabnimi raziskavami cepiv in 
diagnostike, preučevanjem ekologije
znanih ali pojavljajočih se povzročiteljev 
bolezni in drugih groženj, vključno z 
zlonamernimi dejanji ter vplivi različnih 
sistemov kmetovanja in podnebja. 
Razvijalo se bo tudi novo znanje za varno 
odlaganje živalskih odpadkov in izboljšano 
upravljanje s stranskimi proizvodi.

– Upoštevale se bodo druge grožnje 
trajnosti in varnosti živilske proizvodnje 
kot so mogoči vplivi podnebnih sprememb 
na proizvodne postopke.

Obrazložitev

V zvezi z nadzorom nad zoonozami je zelo koristno uporabljati merila glede ohranjanja in 
odkrivanja izbruhov ter mehanizme za razvoj osnovnih virusov. Obstaja torej obrazložitev za 
posebne ukrepe za proučevanje razvoja in vedenja patogenih snovi.

Predlog spremembe 66
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 1 „Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z ...“, alinea 4

– Zagotavljanje orodij, ki jih oblikovalci 
politike in drugi akterji potrebujejo za 
podporo izvajanju ustreznih strategij, 
politik in zakonodaje ter zlasti za podporo 
izgradnji na znanju temelječega 
evropskega bio gospodarstva (KBBE) in 
potrebam razvoja podeželja in obalnih 
območij. Skupna ribiška politika bo 
podprta z razvojem prilagodljivih 

– Zagotavljanje orodij, ki jih oblikovalci 
politike in drugi akterji potrebujejo za 
podporo izvajanju ustreznih strategij, 
politik in zakonodaje ter zlasti za podporo 
izgradnji na znanju temelječega 
evropskega bio-gospodarstva (KBBE) in 
potrebam razvoja podeželja in obalnih 
območij. Skupna ribiška politika bo 
podprta z razvojem prilagodljivih 
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pristopov, ki pri izkoriščanju morskih virov 
podpirajo pristop celostnega obravnavanja 
ekosistemov. Raziskave za vse politike 
bodo vključevale socialno-ekonomske 
študije, primerljive preiskave različnih 
sistemov kmetovanja, stroškovno ugodne 
sisteme za upravljanje ribištva, vzrejo 
živali, ki niso namenjene za prehrano, 
interakcije z gozdarstvom in študije za 
izboljšanje podeželskih in obalnih 
življenjskih pogojev.

pristopov, ki pri izkoriščanju morskih virov 
podpirajo pristop celostnega obravnavanja 
ekosistemov. Raziskave za vse politike 
bodo vključevale socialno-ekonomske, 
okoljske in etične študije, primerljive 
preiskave različnih sistemov kmetovanja, 
stroškovno ugodne sisteme za upravljanje 
ribištva, vzrejo živali, ki niso namenjene za 
prehrano, interakcije z gozdarstvom in 
študije za izboljšanje podeželskih in 
obalnih življenjskih pogojev.

Obrazložitev

Etična načela, ki podpirajo politiko dobrega počutja živali in metode ujetja, ki so prijazne do 
okolja, so prav tako pomembna za ribogojstvo in ribištvo.

Predlog spremembe 67
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 2 „Od vil do vilic: Prehrana, zdravje in dobro počutje“

Od vil do vilic: prehrana, zdravje in dobro 
počutje

(Ne zadeva angleške različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva angleške različice.)

Predlog spremembe 68
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 2 „Od vil do vilic: Prehrana, zdravje in dobro počutje“, alinea 2

– Razumevanje prehranskih dejavnikov in 
navad kot glavnega nadzorljivega 
dejavnika v razvoju in zmanjšanju pojava s 
prehrano povezanih bolezni in motenj. To 
bo vključevalo razvoj in uporabo 
nutrigenomike in sistemske biologije ter 
študije medsebojnih vplivov med 
prehranjevanjem, fiziološkimi in 
psihičnimi funkcijami. Privedlo bi lahko do 
preoblikovanja predelanih živil in razvoja 
novih živil, dietnih živil in živil s 
prehranskimi in zdravstvenimi zahtevami. 
Pri poudarjanju vpliva nekaterih živil in 
prehrane na zdravje ter pri razvoju 

– Razumevanje prehranskih dejavnikov in 
navad kot glavnega nadzorljivega 
dejavnika v razvoju in zmanjšanju pojava s 
prehrano povezanih bolezni in motenj, 
vključno z debelostjo (pri otrocih in 
odraslih) in alergijami; prehranjevanjem 
v zvezi s preprečevanjem bolezni, vključno 
z znanjem o zdravstveni ustreznosti, 
lastnostih in sestavinah živil. To bo 
vključevalo razvoj in uporabo 
nutrigenomike in sistemske biologije ter 
študije medsebojnih vplivov med 
prehranjevanjem, fiziološkimi in 
psihičnimi funkcijami. Privedlo bi lahko do 
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celostnih smernic za prehrano bo 
pomembno tudi preučevanje tradicionalnih, 
lokalnih in sezonskih živil ter prehrane.

preoblikovanja predelanih živil in razvoja 
novih živil, dietnih živil in živil s 
prehranskimi in zdravstvenimi zahtevami. 
Pri poudarjanju vpliva nekaterih živil in 
prehrane na zdravje ter pri razvoju 
celostnih smernic za prehrano bo 
pomembno tudi preučevanje tradicionalnih, 
lokalnih in sezonskih živil ter prehrane.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vključuje v sedmi okvirni program različne pobude o prehranjevanju 
in zdravi prehrani, ki jih z drugimi instrumenti, kot so npr. programi javnega zdravja, 
spodbuja Unija.

Predlog spremembe 69
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 2 „Od vil do vilic: Prehrana, zdravje in dobro počutje“, alinea 3

– Optimalizacija inovacij v evropski 
prehrambni industriji s pomočjo
vključevanja naprednih tehnologij v 
tradicionalno živilsko proizvodnjo, 
ključnih procesnih tehnologij za povečanje 
funkcionalnosti hrane, razvoja in 
predstavitve visoke tehnologije, ekološko 
učinkovite predelave in pakiranja, 
pametnih nadzornih aplikacij ter 
učinkovitejšega upravljanja s stranskimi 
proizvodi, odpadki in energijo. Poleg tega 
bodo nove raziskave razvijale trajnostne in 
nove tehnologije za živalsko krmo, 
vključno s formulacijo varne predelave 
krme, in za nadzor nad kakovostjo krme.

– Optimalizacija inovacij v evropski 
prehrambni industriji z vključevanjem 
naprednih tehnologij v tradicionalno 
živilsko proizvodnjo, ključnih procesnih 
tehnologij za povečanje funkcionalnosti 
hrane, razvoja novih sestavin in 
proizvodov, metod in tehnologij za 
ohranjanje ter organoleptičnih vidikov pri 
proizvodnji živil in novih sestavin živil,
razvoja in predstavitve visoke tehnologije, 
ekološko učinkovite predelave in pakiranja, 
pametnih nadzornih aplikacij ter 
učinkovitejšega upravljanja s stranskimi 
proizvodi, odpadki in energijo. Poleg tega 
bodo nove raziskave razvijale trajnostne in 
nove tehnologije za živalsko krmo, 
vključno s formulacijo varne predelave 
krme, in za nadzor nad kakovostjo krme.

Obrazložitev

V živilski proizvodnji morajo raziskave preseči le pridelovanje in proizvajanje novih 
proizvodov. Izboljšave se lahko naredijo in se morajo narediti na področju osnovnega 
inženiringa živil in sestavin živil z odkrivanjem novih formul. Hkrati je treba nadaljevati 
raziskave v proizvodni tehnologiji, povezani s postopki (z namenom poiskati boljše tehnike 
pakiranja, shranjevanja itd.).

Predlog spremembe 70
Priloga I, „Teme“, oddelek 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek 
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„Dejavnosti“, naslov 3 „Znanosti o življenju in biotehnologija ...“, alinea 1

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

– Krepitev baze znanja in razvoj naprednih 
tehnologij za proizvodnjo zemeljske ali 
morske biomase za uporabo v energetiki in 
industriji. To bo vključevalo rastlinsko, 
živalsko in mikrobno genomiko ter 
metabolomiko za izboljšanje 
produktivnosti in sestave surovin ter 
surovin iz biomase za optimalno pretvorbo 
v proizvode z visoko dodano vrednostjo, 
ob istočasnem izkoriščanju naravnih ali 
okrepljenih zemeljskih in vodnih 
organizmov kot novih virov. To bo v celoti 
vključevalo analizo življenjskega cikla 
kmetijskih praks, prevoz, skladiščenje in 
razvoj trga bio-proizvodov. Skladno s tem 
bo obravnavana uporaba industrijske 
biotehnologije v okviru celotne rastlinske 
verige (na primer zelenih kemikalij), da bi 
uresničili celoten potencial pristopa 
biorafinerij, vključno s socialno-
ekonomskimi, agronomskimi in ekološkimi 
vidiki ter vidiki potrošnikov. To bo 
okrepljeno z večjim razumevanjem in 
nadzorom nad metabolizmom rastlin in 
mikrobov na celični in podcelični ravni, v 
proizvodnji proizvodov z visoko 
vrednostjo, ki razvija bioprocese s 
povečanim izkoristkom, kakovostjo in 
čistostjo pretvorjenih proizvodov, vključno 
z načrtovanjem bio-katalitičnih procesov. 

– Uporabljale in razvijale se bodo 
biotehnologije za nove in izboljšane, 
visoko-kakovostne in obnovljive gozdarske 
proizvode in postopke z visoko dodano 
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vrednostjo, da bi povečali trajnost lesa in 
proizvodnje lesa, vključno z debli in 
zalogami obnovljive bioenergije.
– Nazadnje bo obravnavan potencial 
biotehnologije za odkrivanje, spremljanje, 
preprečevanje, obravnavanje in odpravo 
onesnaževanja s poudarkom na največjem 
možnem povečanju tržne vrednosti 
odpadkov in stranskih proizvodov z 
uporabo novih bioprocesov samih ali v 
kombinaciji z rastlinskimi sistemi in/ali 
kemijskimi katalizatorji.

– Upoštevali se bodo tudi ukrepi za 
ohranjanje naravne dediščine in območij 
izjemne naravne lepote, ki se je izkazalo 
kot odločilno pri spodbujanju 
trajnostnega in okolju prijaznega 
podeželskega turizma.

Obrazložitev

V 90. letih je ameriško združenje za kemijo razvilo koncept „zelenih kemikalij“ (ali 
trajnostnih kemikalij), ki se povezuje z razvojem in uporabo proizvodov ter postopkov, s 
katerimi se zmanjša ali odpravi uporaba celotne generacije snovi, ki so škodljive za zdravje 
ljudi in okolje. Ta koncept je treba upoštevati zlasti v zvezi z novimi izzivi, ki si jih je postavila 
EU glede biogoriv in bioenergijskih virov.

Vključiti je treba ukrepe za ohranjanje naravne dediščine, ker lahko imata gospodarstvo in 
trajnost od tega ogromno korist.

Predlog spremembe 71
Priloga I, „Teme“, oddelek 2, „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, pododdelek 

„Mednarodno sodelovanje“, odstavek 1 
Mednarodno sodelovanje je prednostna 
naloga raziskav na področju prehrane, 
kmetijstva in biotehnologije in se bo 
močno spodbujalo v okviru celotnega 
področja. Podpora bo namenjena 
raziskavam, ki so še posebej v interesu 
držav v razvoju, ob upoštevanju razvojnih 
ciljev novega tisočletja in dejavnosti, ki že 
potekajo. Izvajali se bodo posebni ukrepi 
za podporo sodelovanju s prednostnimi 
partnerskimi regijami in državami – zlasti s 
tistimi, ki so vključene v biregionalne 
dialoge in dvostranske sporazume na 
področju znanosti in tehnologije, ter tudi s 
sosednjimi državami, nastajajočimi 
gospodarstvi in državami v razvoju.

Mednarodno sodelovanje je prednostna 
naloga raziskav na področju prehrane, 
kmetijstva in biotehnologije in se bo 
močno spodbujalo v okviru celotnega 
področja. Podpora bo namenjena 
raziskavam, ki so še posebno v interesu 
držav v razvoju, ob upoštevanju razvojnih 
ciljev novega tisočletja in dejavnosti, ki že 
potekajo (na primer omrežja, namenjena 
izboljšanju upravljanja z zemljo in vodo). 
Izvajali se bodo posebni ukrepi za podporo 
sodelovanju s prednostnimi partnerskimi 
regijami in državami – zlasti s tistimi, ki so 
vključene v biregionalne dialoge in 
dvostranske sporazume na področju 
znanosti in tehnologije, ter tudi s 
sosednjimi državami, nastajajočimi 
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gospodarstvi in državami v razvoju.

Obrazložitev

Glede na komponento solidarnosti in razvojnega sodelovanja, ki je zajeta v tem odstavku, je 
treba opozoriti na pomen izvažanja znanja in tehnologij v zvezi z upravljanjem zemlje in 
vodnih virov.

Predlog spremembe 72
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Cilj“

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

Izboljšati konkurenčnost evropske 
industrije in omogočiti Evropi, da 
obvladuje in oblikuje prihodnji razvoj 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) tako, da bodo izpolnjene 
družbene in gospodarske zahteve. 
Dejavnosti bodo okrepile znanstveno in 
tehnološko bazo Evrope in zagotovile 
njeno svetovno vodstvo na področju IKT, 
pomagale pospeševati in spodbujati 
inovativnost z uporabo IKT in zagotovile 
hitro pretvorbo napredka IKT v koristi za 
državljane, podjetja, industrijo in vlade v 
Evropi. Zmanjšanje digitalne vrzeli in 
izključevanja informacij bosta prednostna 
cilja teh dejavnosti.

Obrazložitev

Zmanjšanje digitalne vrzeli je eden od izzivov, s katerimi se srečujeta nova družba znanja in 
gospodarstvo, ki se gradi. Javni organi morajo zagotoviti tak razvoj informacijske družbe, da 
ne bo nastala digitalna vrzel. Za doseganje tega cilja je treba uporabiti različne instrumente 
in programe EU, zato mora biti zmanjšanje digitalne vrzeli eden od prednostnih ciljev 
dejavnosti v zvezi s sedmim okvirnim programom.

Predlog spremembe 73
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Uvod“, odstavek 1 

Informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT) igrajo edinstveno, 
preizkušeno vlogo pri spodbujanju 
inovacij, ustvarjalnosti in konkurenčnosti 
vseh industrijskih in storitvenih sektorjev. 
Bistvene so za obravnavanje ključnih 
družbenih izzivov in za posodobitev javnih 

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

storitev ter podpirajo napredek na vseh 
področjih znanosti in tehnologije. Evropa 
mora zato obvladovati in oblikovati 
prihodnji razvoj IKT ter zagotoviti, da se 
storitve in izdelki, ki temeljijo na IKT, 
uvedejo in uporabljajo, da bi čim bolj 
koristili državljanom in podjetjem. Hkrati 
je treba posvečati pozornost dejstvu, da 
lahko IKT pomagajo pri razvoju socialne 
in ozemeljske kohezije, tako da 
posameznikom in podjetjem omogočijo 
dostop do ugodnosti informacijske družbe, 
ne glede na kraj bivanja, spol ali družbene 
in gospodarske okoliščine. Ena od 
prednostnih nalog raziskav in dejavnosti 
tehnološkega razvoja, povezanih z IKT, 
mora biti zato zmanjšanje digitalne vrzeli 
in izključevanja informacij.

Obrazložitev

IKT imajo veliko možnosti kot instrument socialne in ozemeljske kohezije, vendar lahko 
povzročijo tudi izključitev nekaterih skupnosti in podjetij iz nove družbe znanja. Zato rast 
informacijske družbe ne sme povzročiti digitalne vrzeli, raziskave in tehnološki razvoj pa 
morajo igrati pomembno vlogo pri prepoznavanju načinov, kako preprečiti izključevanje 
informacij, ne glede na okoliščine zadevnih posameznikov.

Predlog spremembe 74
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Uvod“, odstavek 4 
Tema IKT daje prednost strateškim 
raziskavam v zvezi s ključnimi stebri 
tehnologije, omogoča neprekinjeno 
vključevanje tehnologij ter zagotavlja 
znanje in sredstva za razvoj širokega 
spektra inovativnih uporab IKT. Dejavnosti 
bodo povečale industrijsko in tehnološko 
prednost v sektorju IKT ter izboljšale 
konkurenčno prednost pomembnih 
sektorjev, ki dajejo poudarek IKT – tako s 
pomočjo inovativnih izdelkov in storitev z 
visoko vrednostjo, ki temeljijo na IKT, kot 
tudi z izboljšanjem organizacijskih 
procesov v podjetjih in upravah. Poleg tega 
bo ta tema z aktiviranjem IKT za 
izpolnjevanje javnih in družbenih zahtev 
nudila podporo drugim politikam Evropske 
unije.

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

Pojasnilo spremembe besedila: „popolno vključevanje IKT“ je lažje razumeti.

Predlog spremembe 75
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, 

pododdelek„Uvod“, odstavek 4 a (novo)
Približati IKT potrebam posameznikov in 
organizacij pomeni skriti njihovo 
zapletenost, da bi bili enostavnejši in 
dostopnejši, ter omogočiti varne in 
zanesljive aplikacije ter storitve, ki jih je 
mogoče prilagoditi zahtevam 
uporabnikov.

Obrazložitev

Zahteve uporabnikov je treba vedno upoštevati, zato je treba poudariti doseganje lažjega in 
dostopnejšega sodelovanja z uporabniki, ki je bolj prilagojeno njihovim potrebam.

Predlog spremembe 76
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Uvod“, odstavek 5 

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

Dejavnosti bodo vključevale ukrepe 
sodelovanja in povezovanja v mreže, 
podporo skupnim tehnološkim pobudam –
vključno z izbranimi vidiki raziskav v 
okviru tehnologij na področju 
nanoelektronike in vgrajenih računalniških 
sistemov – ter nacionalne pobude za 
usklajevanje programov – vključno s 
področjem pomoči iz okolice pri 
samostojnem življenju. Med prednostne 
naloge dejavnosti bodo spadale teme, ki 
med drugim slonijo na delu evropskih 
tehnoloških platform. Razvijale se bodo 
tudi tematske sinergije s sorodnimi 
dejavnostmi v drugih posebnih programih. 
Za največjo možno sinergijo in 
dopolnjevanje se bo prizadevalo tudi z 
drugimi programi in pobudami Skupnosti, 
zlasti s strukturnimi skladi, programom za 
konkurenčnost in inovacije, pobudo i2010 
ter nacionalnimi in regionalnimi 
programi držav članic, povezanih z IKT.
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Obrazložitev

Vsi programi (na ravni Skupnosti ali ravni držav članic) morajo biti ustrezno usklajeni za 
združevanje in ne za podvajanje prizadevanj.

Predlog spremembe 77
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Uvod“, odstavek 6 

Aktivna udeležba malih in srednje velikih 
podjetij ter drugih malih subjektov pri 
dejavnostih je bistvenega pomena zaradi 
njihove vloge pri spodbujanju inovacij. 
Igrajo bistveno vlogo pri razvoju in 
spodbujanju novih vizij na področju IKT 
in njihovih uporab ter pri njihovi 
pretvorbi v poslovna sredstva.

Veliko MSP deluje na področju IKT, zato 
jim bo namenjena posebna pozornost, 
njihovo sodelovanje pri raziskavah, 
razvoju in inovacijah pa se bo spodbujalo 
z dodelitvijo najmanj 20 % proračuna 
temu prednostnemu programu.

Da se doseže ta cilj, bo pospešeno 
sodelovanje MSP, tako da se bodo 
združevala pri projektih in tehnoloških 
platformah, potreben pa bo tudi najnižji 
proračun.

Obrazložitev

Težave, ki so jih imela MSP pri dosežkih v raziskavah, razvoju in inovativnih dejavnostih, so 
dobro znane. Njihovo sodelovanje pri teh dejavnostih je treba spodbuditi z oblikovanjem 
grozdov. Da bi bili ti ukrepi učinkoviti, bo potreben najnižji proračun.

Predlog spremembe 78
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Uvod“, odstavek 6 a (novo)

Posebna pozornost bo namenjena širjenju 
rezultatov raziskav IKT in spodbujanju 
znanstvene ozaveščenosti v splošni 
javnosti, da bi družbi približali znanost in 
tehnologijo.

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da je splošna javnost čim bolj seznanjena z rezultati raziskav IKT. To bo 
omogočilo, da se znanstvena spoznanja približajo družbi, in splošna javnost se bo bolj 
zavedala pomembnosti in ugodnosti znanstvenih dognanj, povezanih z IKT, in njihove 
koristne uporabe.
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Predlog spremembe 79
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Uvod“, odstavek 6 b (novo)

Varnost komunikacij: nove tehnologije za 
kodifikacijo informacij in kriptografija, ki 
temelji na programski opremi. Razvoj in 
vrednotenje enkripcijskih sistemov, ki 
temeljijo na stojni opremi, za brezžične, 
satelitske in optične sisteme. Oblikovanje 
kompaktnih in robustnih kodifikacijskih 
naprav. Ocena dosegljivih varnostnih 
stopenj. Uporaba neenakomernih nosilnih 
valov (kaotičnih valov), da bi povečali 
stopnjo varnosti prenosnega omrežja. 
Ocena dosežkov te tehnologije in njene 
vključitve v obstoječa komunikacijska 
omrežja. 

Obrazložitev

Analiza varnosti komunikacijskih omrežij je bistvena znotraj družbene strukture EU. Poiskati 
je treba nadomestne možnosti za tradicionalne tehnike kodiranja, ki temeljijo na programski 
opremi. Enkripcija informacij, ki temelji na strojni opremi, je lahko nadomestna in dodatna 
možnost obstoječih tehnologij. Raziskovanje EU je vodilno na tem področju. 

Predlog spremembe 80
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 1 „Stebri tehnologije IKT“, alinea 2

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

– Široko razširjena komunikacijska 
omrežja z veliko zmogljivostjo: (črtano)
mobilne tehnologije ter tehnologije in 
sistemi širokih omrežij, vključno z 
zemeljskimi in satelitskimi omrežji; 
združevanje različnih fiksnih, mobilnih, 
brezžičnih in radiodifuzijskih omrežij in 
storitev, ki segajo od zasebnega okolja do 
regionalnega in svetovnega okolja; 
infrastruktura in arhitektura 
distribucijskih storitev, interoperabilnost 
žičnih in brezžičnih komunikacijskih 
storitev in aplikacij, upravljanje z 
omrežnimi viri (vključno z učinkovitostjo 
in kakovostjo storitev[QoS]), 
preoblikovanje storitev; kompleksno 
združevanje v mreže začasnih inteligentnih 
multimedijskih naprav, senzorjev in 
mikročipov. 
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Obrazložitev

Zbliževanje mora veljati za omrežja in storitve, ker želi splošna javnost storitve 
koristiti//uporabljati//ne glede na uporabljeno infrastrukturo.

V zvezi z upravljanjem omrežnih virov je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju 
izvajanja politike kakovosti storitev v primeru zmerne prezasedenosti omrežja.

Učinkovitost je zaželena v vsakem primeru, zato ji je vedno treba namenjati pozornost. 

Predlog spremembe 81
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 1 „Stebri tehnologije IKT“, alinea 3

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

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

Obrazložitev

Prvi odstavek te obrazložitve ne velja za angleško različico.

Kadar gre za IKT, je podpora standardizaciji temeljna, ker brez standardizacije ni mogoče 
doseči ekonomij obsega, ki bi omogočile stroškovno učinkovite IKT.

Predlog spremembe 82
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 1 „Stebri tehnologije IKT“, alinea 4
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– Programska oprema, tehnologije GRID, 
varnost in zanesljivost: tehnologije, orodja 
in metode za dinamično programsko 
opremo, ki je vredna zaupanja, arhitekture 
in vmesni sistemi, ki podpirajo storitve s 
poudarkom na znanju, vključno s tem, da 
se jih daje na razpolago kot uporaben vir; k 
storitvam usmerjene, interoperabilne 
infrastrukture brez merila, omrežjem 
podobna virtualizacija virov, operacijski 
sistemi za delovanje v omrežjih; odprte 
platforme in pristopi sodelovanja za razvoj 
programske opreme, storitev in sistemov; 
orodje za sestavljanje; obvladovanje na 
novo nastalega obnašanja kompleksnih 
sistemov; izboljšanje zanesljivosti in 
odpornosti obsežnih, porazdeljenih in 
začasno povezanih sistemov ter storitev; 
varni sistemi in storitve, ki so vredni 
zaupanja, vključno z nadzorom nad 
dostopom in avtentifikacijo, ki spoštuje 
zasebnost, dinamično politiko varnosti in 
zaupanja ter metamodeli zanesljivosti in 
zaupanja.

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

Obrazložitev

Eno najbolj perečih vprašanj v inženiringu programske opreme je način merjenja, ki je 
potreben za merjenje kakovosti računalniškega razvoja in ga je zato treba vključiti v to 
področje raziskav.

Teoretičen vidik o omenjenih temah je pomemben, vendar je pomemben tudi njegov prenos v 
industrijo. 

Predlog spremembe 83
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 1 „Stebri tehnologije IKT“, alinea 5

– Znanje, kognitivni sistemi in sistemi 
učenja: metode in tehnike za pridobivanje 
in razlaganje, predstavljanje in poosebitev, 
vodenje in ponovno pridobivanje, 

– Znanje, kognitivni sistemi in sistemi 
učenja: metode in tehnike za pridobivanje 
in razlaganje, predstavljanje in poosebitev, 
vodenje in ponovno pridobivanje, 
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izmenjavo in posredovanje znanja ob 
prepoznavanju semantičnih razmerij med 
vsebinami za uporabo s strani ljudi in 
strojev; umetni sistemi, ki zaznavajo, 
razlagajo in ocenjujejo informacije ter 
lahko sodelujejo, delujejo samostojno in se 
učijo; teorije in poskusi, ki presegajo 
posamezne napredke, tako da koristijo 
vpogled v naravno zaznavanje, zlasti 
učenje in spomin, tudi z namenom 
pospeševati napredne sisteme za človeško 
učenje.

izmenjavo in posredovanje znanja ob 
prepoznavanju semantičnih razmerij med 
vsebinami za uporabo s strani ljudi in 
strojev z razporejenim upravljanjem 
znanja; umetni sistemi, ki zaznavajo, 
razlagajo in ocenjujejo informacije ter 
lahko sodelujejo, delujejo samostojno in se 
učijo; teorije in poskusi, ki presegajo 
posamezne napredke, tako da koristijo 
vpogled v naravno zaznavanje, zlasti 
učenje in spomin, tudi z namenom 
pospeševati napredne sisteme za človeško 
učenje.

Obrazložitev

Ker je komunikacijska infrastruktura razporejena, mora biti razporejeno tudi upravljanje z 
znanjem, zato je to treba izrecno omeniti v tem naslovu o raziskavah. 

Predlog spremembe 84
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 1 „Stebri tehnologije IKT“, alinea 6

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

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

Obrazložitev

Govorjeni jezik mora biti najbolj naraven medij za sodelovanje med uporabnikom in 
sistemom. To mora biti izrecno omenjeno, da bi poudarili potrebo po podpori raziskav, 
razvoja in inovacij na tem področju. 

Predlog spremembe 85
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 
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„Dejavnosti“, naslov 2 „Vključevanje tehnologij“, alinea 2

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

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

Obrazložitev

Prvi odstavek te obrazložitve ne velja za angleško različico.

Področja v zvezi z razvedrilno vsebino tukaj ne smejo biti izpuščena. 

Predlog spremembe 86
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 3 „Raziskovanje uporabe“, alinea 1, podalinea 1

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

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

Obrazložitev

Rezultate opravljenih meritev bo treba zaupno poslati centru za spremljanje, kjer jih bo 
zdravstveni strokovnjak lahko analiziral. Zato je treba zaključiti raziskovalni, razvojni in 
inovacijski ciklus. 

Staranje prebivalstva zahteva raziskovanje in razvoj novih metod, ki bodo zmanjšale 
obremenitev bolnišnic in hkrati izboljšale kakovost življenja ljudi, ne da bi zmanjšale raven 
pomoči, ki so jo deležni.
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Predlog spremembe 87
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 3 „Raziskovanje uporabe“, alinea 1, podalinea 1 a (novo)

– v zvezi s kakovostjo življenja ljudi: več 
informacij o znanstvenih spoznanjih in 
boljši dostop do njih, dostop do osnovnih 
javnih storitev (npr. davčni organi) in 
pogosto uporabljenih zasebnih storitev 
(objekti za prosti čas, banke itd.);

Obrazložitev

IKT imajo neposreden in takojšen učinek na kakovost življenja ljudi, ker zagotavljajo boljši 
ter enostavnejši dostop do informacij, osnovnih javnih storitev in pogosto uporabljenih 
zasebnih storitev ter tako olajšajo uporabo storitev in zagotavljajo lažji dostop do informacij, 
ki so ljudem na voljo. 

Predlog spremembe 88
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 3 „Raziskovanje uporabe“, alinea 1, podalinea 2

– za vlade: interdisciplinarna uporaba 
IKT v javni upravi, skupaj z 
organizacijskimi spremembami in novimi 
spretnostmi, da bi ponudili inovativne, na 
državljane osredotočene storitve za vse; 
napredne raziskave in rešitve, ki temeljijo 
na IKT, da bi izboljšali demokratične 
postopke in postopke udeležbe ter 
učinkovitost in kakovost storitev javnega 
sektorja, interakcijo z in med upravami in 
vladami ter podprli zakonodajne in 
politične razvojne procese na vseh ravneh 
demokracije;

za vlade: interdisciplinarna uporaba IKT v 
javni upravi, skupaj z organizacijskimi 
spremembami in novimi spretnostmi, da bi 
ponudili inovativne, na državljane 
osredotočene storitve za vse; napredne 
raziskave in rešitve, ki temeljijo na IKT, da 
bi izboljšali demokratične postopke in 
postopke udeležbe (vključno z e-
demokracijo) ter učinkovitost in kakovost 
storitev javnega sektorja, interakcijo z in 
med upravami in vladami ter podprli 
zakonodajne in politične razvojne procese 
na vseh ravneh demokracije;

Obrazložitev

IKT lahko okrepijo in morajo okrepiti podporo demokraciji. Na tem področju e-demokracija 
lajša udeležbo splošne javnosti, ima neomejen obseg, omogoča hitrejše zbiranje podatkov in 
izmenjavo informacij ter ne zajema birokracije. 

Predlog spremembe 89
[Ta predlog spremembe ne velja za angleško različico.]
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Predlog spremembe 90
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 3 „Raziskovanje uporabe“, alinea 2, podalinea 2

– s tehnologijo okrepljeni sistemi učenja, 
orodja in storitve, prilagojeni različnim 
učencem v različnih kontekstih; vprašanja 
v zvezi s človeškim učenjem, kadar se v 
procesu uporabljajo IKT; izboljšanje 
sposobnosti ljudi, da bi postali aktivni 
učenci;

s tehnologijo okrepljeni sistemi učenja, 
orodja in storitve (vključno z e-učenjem), 
prilagojeni različnim učencem v različnih 
kontekstih v povezavi z usklajevanjem 
izobraževalnih sistemov v Evropi; 
vprašanja v zvezi s človeškim učenjem, 
kadar se v procesu uporabljajo IKT;
izboljšanje sposobnosti ljudi, da bi postali 
aktivni učenci; vseživljenjsko učenje;

Obrazložitev

E-učenje omogoča enostavnejše učenje: IKT, ki se uporabljajo pri učenju, odstranjujejo 
dejavnik razdalje pri tradicionalnem izobraževalnem mediju učenja na daljavo, zmanjšujejo 
časovni zamik komunikacije (ne glede na to, kje so udeleženci) in med drugim učencem 
pomagajo razviti računalniške sposobnosti. 

Vseživljenjsko učenje je ključno, če želijo ljudje poznati področja, kot so IKT, kjer se 
tehnologija hitro spreminja. 

Predlog spremembe 91
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 3 „Raziskovanje uporabe“, alinea 3, podalinea 1

– 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, ki upoštevajo 
kontekst porazdeljene delovne površine; 
razširjena prisotnost skupin, vodenje 
skupin in skupna podpora;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je jasnejše besedilo.
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Predlog spremembe 92
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov 3 „Raziskovanje uporabe“, alinea 3, podalinea 1 a (novo)

– nove priložnosti za podjetja: izboljšana 
produktivnost z uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, dostopom do 
novih trgov ter dobaviteljev prek e-
trgovanja; 

Obrazložitev

IKT ponujajo številne nove priložnosti za podjetja, da bodo lahko izboljšala svojo 
produktivnost z uporabo novih tehnologij, ki jim bodo omogočile večji in enostavnejši dostop 
do novih trgov ter več dobaviteljev.

Predlog spremembe 93
Priloga I, „Teme“, oddelek 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, pododdelek 

„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 
storitve ter njihovem preizkušanju.

Dejavnost Prihodnje in nastajajoče 
tehnologije bo pritegnila in dolgoročno 
pospeševala cilje v zvezi z 
meddisciplinarno raziskovalno odličnostjo
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; uporabi 
konceptov in metod, izdelanih v študiji 
kompleksnosti omrežnih računalniških in 
komunikacijskih sistemov ter študiji o 
posledicah uporabe IKT za družbeno 
vedenje; raziskovanju novih konceptov 
inteligentnih sistemov za nove poosebljene 
izdelke in storitve ter njihovem 
preizkušanju ob upoštevanju lastnosti 
konfiguracije sistema in vedenja 
programske opreme.

Obrazložitev

Takšne dejavnosti so zdaj omejene na raziskovalne laboratorije, vendar se moramo zavedati 
dejstva, da so vseeno namenjene družbi.

Preskusi z zadevnimi sistemi morajo vključevati tudi vedenje programske opreme kot glavni 
element njihove vitalnosti.
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Spoznanja študije zapletenih generičnih pojavov so zelo pomembna pri analizi sprememb in 
vedenja v evropski družbi, ki so posledica uporabe IKT (kot je uporaba interneta).

Predlog spremembe 94
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Cilji“, odstavek 1 

Izboljšanje konkurenčnosti evropske 
industrije in zagotovitev njene pretvorbe iz 
industrije, ki je usmerjena na vire, v 
industrijo, usmerjeno na znanje, s pomočjo 
ustvarjanja revolucionarnega znanja za 
nove uporabe na križišču različnih 
tehnologij in disciplin

Izboljšanje konkurenčnosti evropske 
industrije in zagotovitev njene pretvorbe iz 
industrije, ki je usmerjena na vire, v 
industrijo, usmerjeno na znanje, z 
ustvarjanjem inovativnega znanja (s 
sprejetjem določene stopnje 
znanstvenega/tehnološkega/gospodarskeg
a tveganja) za nove uporabe na stičišču
različnih tehnologij in disciplin, in sicer s 
spodbujanjem preoblikovanja skoraj 
vsakega sektorja evropske industrije.

Obrazložitev

Ustvarjanje inovativnega znanja vključuje sprejetje razumnega, premišljenega 
znanstvenega/tehnološkega/gospodarskega tveganja. Zelo pomembno je, da raziskave na 
področju nanoznanosti, nanotehnologij, materialov in novih proizvodnih tehnologij 
spodbujajo in lajšajo posodobitev skoraj vsakega sektorja evropske industrije.

Predlog spremembe 95
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „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. 

Predlog spremembe 96
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Pristop“, odstavek 3 a (novo)
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Konkurenčnost industrije v prihodnosti bo 
zelo odvisna od nanotehnologij in njihove 
uporabe. EU ima vodilno vlogo v svetu na 
veliko področjih 
nanotehnologije/nanoznanosti, materialov 
in proizvodnih tehnologij. To vodilno 
vlogo mora okrepiti in spodbujati nove 
pobude, če želi utrditi in izboljšati svoj 
položaj v zelo konkurenčnem svetu.

Raziskave in tehnološki razvoj na 
različnih področjih nanoznanosti in 
nanotehnologije lahko pospešijo postopek 
preoblikovanja evropske industrije.

Obrazložitev

Konkurenčnost evropske industrije v prihodnosti bo zelo odvisna od nanotehnologij in njihove 
uporabe, ker lahko raziskave in razvoj na področju nanotehnologij ter nanoznanosti pospešijo 
postopek preoblikovanja evropske industrije in povečajo njeno konkurenčnost.

Predlog spremembe 97
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Pristop“, odstavek 5

Ta tema je še posebej pomembna za MSP 
zaradi njihovih potreb in vloge pri 
napredku tehnologije in njeni uporabi. 
Področja, ki so še posebej pomembna, 
vključujejo: nanoinstrumente, -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.

Ta tema je še zlasti pomembna za MSP 
zaradi njihovih potreb in vloge pri 
napredku tehnologije in njeni uporabi. 
Področja, ki so še zlasti 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); 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.

Obrazložitev
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MSP pogosto nastanejo z odcepitvijo od podjetij na univerzah ali podobnih telesih, njihove 
lastnosti pa so dejansko visokotehnološke, čeprav to vedno ne drži. Zato je bolje črtati izraz 
„visokotehnološki“, da se ne izključijo tisti MSP, ki se ne ukvarjajo z visoko tehnologijo, 
vendar želijo biti vključeni.

Predlog spremembe 98
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov 1, odstavek 3 a (novo)

Izvajale se bodo tudi raziskave o vplivu 
nanotehnologij na družbo in pomenu 
vloge, ki jo imajo nanoznanosti in 
nanotehnologije pri reševanju družbenih 
problemov, ter tudi o mogočem tveganju 
in vplivih določenega nanotehnološkega 
razvoja, ki še ni dobro poznan.

Obrazložitev

Raziskovanje vpliva nanotehnologij in nanoznanosti na družbo in celovit prispevek k 
morebitnemu pojasnjevanju in reševanju problemov sta ključna. Razen tega je potrebna 
izčrpna študija o mogočem tveganju in vplivih določenega nanotehnološkega razvoja, ki še ni 
dobro poznan in ki v nekaterih krogih vzbuja odpor.

Predlog spremembe 99
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov 2, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

Razen novih materialov je treba navesti tudi tiste materiale, katerih lastnosti so bile 
izboljšane.
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Predlog spremembe 100
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov 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 
zmogljivih nano-materialih, bio materialih
in hibridnih materialih. 

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 
zmogljivih nanomaterialih, biomaterialih, 
metamaterialih in hibridnih materialih. 

Obrazložitev

Metamateriali so nova vrsta materialov, ki imajo lastnosti, neprepoznavne v naravi, in jih je 
zaradi inovativnega pomena ter perspektive v prihodnosti treba vključiti v raziskavo. Zdaj je 
ena od najbolj običajnih uporab metamaterialov proizvodnja ploskih leč. 

Predlog spremembe 101
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov 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 do 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 

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 do 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, 
avtomatizacija, organizacija virov/opreme
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istočasnem izpolnjevanju varnostnih in 
okoljskih zahtev.

in proizvodni obrati) s spodbujanjem 
modernizacije osnovnih evropskih 
industrij ob istočasnem izpolnjevanju 
varnostnih in okoljskih zahtev.

Obrazložitev

Natančneje je treba razložiti pomen „generičnih proizvodnih sredstev“. Glavni cilj je 
modernizacija evropskih industrij.

Predlog spremembe 102
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov 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 zmogljivejše 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. Zlasti si je 
treba prizadevati za vključitev MSP v nove 
zahteve dobavne verige in spodbujanje 
ustanavljanja visokotehnoloških MSP, 
kar je pogoj za temeljite industrijske 
spremembe. Najmanj 20 % proračuna, 
namenjenega za to prednostno temo, je 
treba nameniti temu področju.
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Obrazložitev

Pozornost je treba nameniti pomenu vključevanja MSP v srednjeročni industrijski tehnološki 
razvoj, ki se lahko spodbuja le z dodelitvijo posebnega najmanjšega zneska iz proračunskih 
sredstev.

Predlog spremembe 103
Priloga I, „Teme“, oddelek 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 

tehnologije“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov 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, vesoljska industrija, promet, 
energetika, kemija, okolje, tekstilni izdelki 
in oblačila, celuloza in papir ter strojništvo, 
kot tudi na področju splošne teme varstva 
pri delu. 

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 
hrane, gradbeništvo (vključno z javnimi 
deli), 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. 

Obrazložitev

Navedeni sektorji, ki jim raziskovanje tega področja lahko prinese korist, ne smejo biti 
izključeni.

Predlog spremembe 104
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Cilj“

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
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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.

gorivih temelječega energetskega sistema, 
v bolj trajnosten sistem (ki je manj odvisen 
od uvoženih goriv), ki temelji na raznoliki 
paleti čistih ter zlasti obnovljivih
energetskih virov in nosilcev, v povezavi z 
boljšo energetsko učinkovitostjo, 
povečanjem poligeneracije ter 
racionalizacijo porabe in shranjevanjem 
energije, da bi se soočili s perečimi izzivi 
varnosti oskrbe in podnebnih sprememb in 
istočasno povečali konkurenčnost evropske 
energetske industrije.

Obrazložitev

Evropska unija mora uporabiti ves raziskovalni potencial, da odpravi zdajšnjo odvisnost od 
fosilnih goriv, vendar se mora hkrati usmeriti k proizvodnji surovin, če želi doseči visoko
stopnjo samodobave. To bo zagotovilo tudi nadomestni gospodarski sektor v regijah, ki so v 
fazi prestrukturiranja.

Poudarek mora biti na čistih energetskih virih in poligeneraciji, ki bodo skupaj z 
racionalizacijo povečali energetsko učinkovitost in zmanjšali porabo.

Predlog spremembe 105
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 („Energetika“), pododdelek „Pristop“, odstavek 1 a (novo)

Evropa je vodilna na svetu pri več vrstah 
energetskih tehnologij. Je začetnica na 
področju tehnologij obnovljive energije, 
kot so sončna energija, bioenergija in moč 
vetra. V svetovnem merilu je konkurenčna 
tudi pri proizvodnji električne energije in 
tehnologijah distribucije energije ter ima 
močne raziskovalne zmogljivosti na 
področju zajetja in shranjevanja ogljika. 
Vendar je njeno vodstvo resno ogroženo, 
zlasti zaradi konkurence iz ZDA in 
Japonske. Potrebna so torej velika 
prizadevanja in mednarodno sodelovanje, 
da bo Evropa ohranila in razvijala svojo 
vodilno vlogo.
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Obrazložitev

Evropska unija mora ostati pobudnica na področju obnovljivih virov energije in se mora 
trdno zavezati rabi čistih virov kot glavne možnosti za pridobivanje energije. Potrebna bodo 
povečana sredstva za financiranje raziskave takih virov, da bi bili primerni kot obsežni 
ponudniki energije z dostopnimi proizvodnimi stroški in maloprodajnimi cenami. Postati 
morajo torej stroškovno učinkoviti in konkurenčni glede na energijo, proizvedeno v državah, 
ki se večinoma odločajo za rabo fosilnih goriv ali drugih onesnažujočih ali nevarnih virov. 

Predlog spremembe 106
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 („Energetika“), pododdelek „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. 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, 
razvojnih in predstavitvenih dejavnostih je 
bistvenega pomena in se bo aktivno 
spodbujala ter dodeljenih bo 20 %
proračunskih sredstev, namenjenih tej 
prednostni temi. 

Obrazložitev

Da bi dejansko spodbudili sodelovanje MSP na tem področju, je treba za to prednostno temo 
v proračunu določiti mejno vrednost pomoči.

Predlog spremembe 107
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 („Energetika“), pododdelek „Pristop“, odstavek 5

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav, bo podpora namenjena 
razširjanju znanja in prenosu rezultatov, 
med drugim tudi načrtovalcem politike, na 

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav, bo podpora namenjena 
razširjanju znanja in prenosu rezultatov, 
med drugim tudi načrtovalcem politike, na 
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vseh področjih. To bo dopolnjevalo ukrepe 
Programa inteligentna energija – Evropa, 
ki je sestavni del programa za 
konkurenčnost in inovacije, za podporo 
inovacijam in odstranitev netehnoloških 
ovir široko razširjenemu razvoju trga 
prikazanih energetskih tehnologij.

vseh področjih. Zlasti se bosta spodbujali 
večja multidisciplinarnost in 
interdisciplinarnost, prizadevalo pa se bo 
za največjo možno sinergijo in 
dopolnjevanje z drugimi programi in 
ukrepi Skupnosti, kot je Program 
inteligentna energija – Evropa (del 
programa za konkurenčnost in inovacije).

Obrazložitev

Vse dejavnosti, ki se financirajo iz sedmega okvirnega programa, morajo biti tesno povezane 
s tistimi, ki jih spodbujajo drugi programi, tako da se med seboj dopolnjujejo. 

Predlog spremembe 108
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 („Energetika“), pododdelek „Pristop“, odstavek 5 a (novo)

Razen tega bo vsaka od dejavnosti, ki se 
bo izvajala v zvezi s to prednostno temo, 
predmet pobud za informiranje in 
znanstveno razširjanje. 

Obrazložitev

Pobude za razširjanje se bodo izvajale, zato da se zagotovi prilagoditev dejavnosti, s katerimi 
so povezane, končnim uporabnikom in zlasti tistim, ki so odgovorni za sprejemanje političnih 
odločitev.

Predlog spremembe 109
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov -1 (pred „Vodik 

in gorivne celice“), „Poligeneracija“ (novo) 

– Poligeneracija
Razvoj integriranih energetsko visoko 
učinkovitih kombiniranih sistemov z 
osredotočenjem na končnega uporabnika, 
ki bodo omogočili rabo najboljših 
razpoložljivih in okolju najmanj škodljivih 
energetskih virov. Izboljšanje in razvoj 
novih oblik shranjevanja energije.
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Upravljane z omrežnimi povezavami teh 
sistemov kot način izboljšanja celotne 
učinkovitosti in kakovosti storitve.

Obrazložitev

Napredek na področju poligeneracije kaže, da bodo postopki pretvorbe energije postali 
občutno učinkovitejši, da bo obsežna uporaba vključevala obnovljive vire energije ali tiste, ki 
so manj onesnažujoči, da bodo izdelki, pridobljeni s temi postopki (ki so okolju manj škodljivi 
kot običajna termoelektrična proizvodnja), vključeni v električno omrežje in da se bodo 
zmanjšali infrastrukturni stroški (kar bo povečalo konkurenčnost). Zaradi teh razlogov je 
treba to temo vključiti kot posebno področje raziskav, razvoja in predstavitev.

Predlog spremembe 110
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Vodik in 

gorivne celice“ 

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 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 
lahko delno 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.
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Obrazložitev

Skupna tehnološka pobuda ne sme sama nositi celotnega bremena omenjenih medsektorskih 
dejavnosti.

Predlog spremembe 111
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Pridobivanje 

električne energije iz obnovljivih virov“

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 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.

Raziskave ter 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, 
odstranile obstoječe ovire (ki bodo znatno
znižale cene električne energije), okrepile 
zanesljivost procesa in nadalje zmanjšale 
vpliv na okolje. Poudarek bo na 
fotovoltaiki, toplotno-sončni energiji,
vetru in biomasi (vključno z nasadi za 
proizvodnjo energije in 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.

Obrazložitev

Predlaga se, da se morajo uvodne besede posameznih odstavkov standardizirati, tako da so 
omenjeni trije sestavni deli(raziskave, razvoj in predstavitev).

Raba sončne energije za proizvodnjo električne energije, ne sme biti omejena na fotovoltaiko;
prav tako je treba izkoristiti potencial termoelektrične proizvodnje z uporabo toplotnih 
sončnih zbiralnikov za srednje in visoke temperature.

Cilj povečanja in izboljšanja dejavnosti v zvezi z energetskimi rastlinami in njihovimi 
možnostmi mora splošno veljati.

Predlog spremembe 112
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Proizvodnja 

goriv iz obnovljivih virov“

Razvoj in predstavitev izboljšanih 
tehnologij za konverzijo za trajnostno 

Raziskave ter razvoj in predstavitev 
izboljšanih tehnologij za konverzijo za 
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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 
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 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.

trajnostno proizvodnjo in dobavne verige 
za trdna, tekoča in plinasta goriva iz 
biomase in nasadi za proizvodnjo energije
(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 so energetske rastline, 
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 podpora namenjena procesom, 
ki izkoriščajo biomaso, obnovljivo 
električno in sončno energijo.

Obrazložitev

Predlaga se, da se morajo uvodne besede posameznih odstavkov standardizirati, tako da so 
omenjeni trije sestavni deli (raziskave, razvoj in predstavitev).

Cilj povečanja in izboljšanja dejavnosti v zvezi z energetskimi rastlinami in njihovimi 
možnostmi mora splošno veljati. Zato se predlaga, da se omeni v tem in prejšnjem odstavku.

Predlog spremembe 113
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Obnovljivi viri 

energije za ogrevanje in hlajenje“ 

Razvoj in predstavitev tehnološkega 
portfelja, da bi povečali možnost ogrevanja 
in hlajenja iz obnovljivih virov energije in 
prispevali k trajnostni energiji. Namen je 
doseči znatno znižanje stroškov, povečati 
učinkovitost, nadalje zmanjšati vpliv na 
okolje in zagotoviti optimalno uporabo 
tehnologij v različnih regionalnih 
razmerah. Raziskave in predstavitvene 
dejavnosti bi morale vključevati nove 
sisteme in komponente za industrijsko 
uporabo (vključno s termalnim 
razsoljevanjem morske vode), daljinsko 
in/ali namensko ogrevanje in hlajenje 

Raziskave ter razvoj in predstavitev 
tehnološkega portfelja, da bi povečali 
možnost aktivnega ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov energije ter izboljšali 
sisteme, ki izkoriščajo pasivno ali naravno 
gretje, in prispevali k trajnostni energiji. 
Namen je doseči znatno znižanje stroškov, 
povečati učinkovitost, nadalje zmanjšati 
vpliv na okolje in zagotoviti optimalno 
uporabo tehnologij v različnih regionalnih 
razmerah. Raziskave in predstavitvene 
dejavnosti bi morale vključevati nove 
sisteme in komponente za industrijsko 
uporabo (vključno s termalnim 
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prostorov, vključevanje v zgradbe ter 
shranjevanje energije.

razsoljevanjem morske vode), daljinsko 
in/ali namensko ogrevanje in hlajenje 
prostorov, vključevanje v zgradbe ter 
shranjevanje energije.

Obrazložitev

Predlaga se, da se morajo uvodne besede posameznih odstavkov standardizirati, tako da so 
omenjeni trije sestavni deli (raziskave, razvoj in predstavitev).

Z zakonodajnimi instrumenti v zvezi z energetsko učinkovitostjo v gradbeništvu mora 
Evropska unija izvajati dodatne raziskave na področju uporabe sistemov, ki izkoriščajo 
pasivno ali naravno gretje.

Predlog spremembe 114
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Tehnologije za 

zajetje in skladiščenje CO2 za pridobivanje električne energije z ničnimi emisijami“

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. 
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. Raziskave ter 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.

Obrazložitev

Predlaga se, da se morajo naslovi posameznih oddelkov standardizirati, tako da so omenjeni 
trije sestavni deli (raziskave, razvoj in predstavitev).

Predlog spremembe 115
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Tehnologije 

čistega premoga“

Elektrarne, ki za gorivo uporabljajo 
premog, ostajajo gonilna sila v svetovni 
proizvodnji električne energije, vendar 

Elektrarne, ki za gorivo uporabljajo 
premog, ostajajo gonilna sila v svetovni 
proizvodnji električne energije, vendar 
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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 biti povezane z njim.

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 
raziskavam ter 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.

Obrazložitev

Predlaga se, da se morajo uvodne besede posameznih odstavkov standardizirati, tako da so 
omenjeni trije sestavni deli (raziskave, razvoj in predstavitev).

Predlog spremembe 116
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Inteligentna

energetska omrežja“

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 

Da bi olajšali prehod na bolj trajnosten 
energetski sistem, so potrebna obsežna 
prizadevanja na področju raziskav, razvoja 
in predstavitev 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,
odprave ovir za obsežno dobavo in 
učinkovito vključevanje obnovljivih virov 
energije ter porazdeljenega pridobivanja 
energije (npr. gorivne celice, mikroturbine, 
motorji s premočrtnim gibanjem) in 
izboljšanja kakovosti oskrbe in 
omogočenje potrošnikom, da bodo lažje 
dejavneje sodelovali v zvezi s svojimi 
zahtevami, potrebna tudi razvoj in 
predstavitev ključnih tehnologij 
omogočanja (npr. inovativne rešitve IKT, 
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učinkovitejše procese in sisteme za prevoz 
in distribucijo plina, vključno z 
učinkovitim vključevanjem obnovljivih 
virov energije.

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 in uporabo bioplina v 
obstoječih omrežjih.

Obrazložitev

Predlaga se, da se mora besedilo posameznih odstavkov standardizirati, tako da so omenjeni 
trije sestavni deli (raziskave, razvoj in predstavitev).

Narava prenosa plina in elektrike zahteva obsežno in stalno infrastrukturo; njen razvoj in 
razširitev pa omejuje vedno več ovir. Zaradi tega je treba izkoristiti raziskave in razvoj, da bi 
v prenosno mrežo vključili novo nadzorno opremo, tako da bi ta mreža postala 
„inteligentna“. V ta namen bo potreben razvoj novih operativnih postopkov.

Razen tega mora splošna javnost sodelovati pri odgovorni porabi energije.

Predlog spremembe 117
Priloga I, „Teme“, oddelek 5 „Energetika“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Tehnologije za 

zajetje in skladiščenje CO2 za pridobivanje električne energije z ničnimi emisijami“, prvi
stavek

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.

Velike možnosti za energetske prihranke in 
izboljšanje energetske učinkovitosti je 
treba izkoristiti z optimalizacijo, 
potrjevanjem, raziskavami, razvojem in 
predstavitvijo novih konceptov in 
tehnologij za zgradbe, promet, storitve in 
industrijo.

Obrazložitev

Predlaga se, da se mora besedilo posameznih odstavkov standardizirati, tako da so omenjeni 
trije sestavni deli (raziskave, razvoj in predstavitev).

Prometnega sektorja se ne sme izključiti iz dejavnosti iz tega odstavka.

Predlog spremembe 118
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Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 
„Cilj“

Spodbujati trajnostno gospodarjenje z 
naravnim in človekovim okoljem in 
njegovimi viri s pomočjo pospeševanja
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 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, zmanjševanje in 
prilagajanje pritiskov na okolje in tveganj, 
vključno s tveganjem za zdravje, ter za 
trajnost naravne in kulturne krajine.

Obrazložitev

Nekatere pritiske na okolje ali okoljska tveganja bo zelo težko odpraviti. Zato so potrebne 
raziskave o načinih prilagajanja teh pritiskov in tveganj, da bi zmanjšali vplive, ki bi jih lahko 
imeli na ljudi in njihovo okolje.

Predlog spremembe 119
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami“, pododdelek 

„Pristop“, odstavek 1 

Varovanje okolja je bistvenega pomena za 
kakovost življenja sedanjih in prihodnjih 
generacij ter tudi za gospodarsko rast. Ker 
so zemeljski naravni viri in kulturna 
krajina pod pritiskom, ki je posledica rasti 
prebivalstva, urbanizacije, stalnega 
povečevanja sektorjev kmetijstva, prometa 
in energetike ter tudi spremenljivosti 
podnebja in ogrevanja na lokalni, 
regionalni in svetovni ravni, je izziv, s 
katerim se sooča EU, zagotoviti stalno in 
trajnostno rast ob istočasnem zmanjšanju 
negativnih vplivov na okolje. Sodelovanje 
na celotnem območju EU spodbuja dejstvo, 
da imajo države, regije in mesta skupne 
okoljske probleme in da je potrebna 
kritična masa ob upoštevanju obsega, 

Varovanje okolja je bistvenega pomena za 
kakovost življenja sedanjih in prihodnjih 
generacij ter tudi za gospodarsko rast. Ker 
so zemeljski naravni viri in kulturna 
krajina pod pritiskom, ki je posledica rasti 
prebivalstva, urbanizacije, gradnje, 
stalnega povečevanja sektorjev kmetijstva, 
živinoreje, ribogojstva in ribištva, prometa 
in energetike ter tudi spremenljivosti 
podnebja in ogrevanja na lokalni, 
regionalni in svetovni ravni, je izziv, s 
katerim se sooča EU, zagotoviti stalno in 
trajnostno rast ob istočasnem zmanjšanju 
negativnih vplivov na okolje. Sodelovanje 
na celotnem območju EU spodbuja dejstvo, 
da imajo države, regije in mesta skupne 
okoljske probleme in da je potrebna 
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področja delovanja in visoke ravni 
celovitosti okoljskih raziskav. Takšno 
sodelovanje tudi lajša skupno načrtovanje, 
uporabo povezanih in interoperabilnih 
podatkovnih zbirk ter razvoj skupnih 
kazalnikov, metodologij za ocenjevanje ter 
skladnih in obsežnih sistemov za 
opazovanje in napovedovanje. Poleg tega 
je mednarodno sodelovanje potrebno za 
dokončno oblikovanje znanja in 
spodbujanje boljšega upravljanja na 
svetovni ravni.

kritična masa ob upoštevanju obsega, 
področja delovanja in visoke ravni 
celovitosti okoljskih raziskav. Takšno 
sodelovanje tudi lajša skupno načrtovanje, 
uporabo povezanih in interoperabilnih 
podatkovnih zbirk ter razvoj skupnih 
kazalnikov, metodologij za ocenjevanje ter 
skladnih in obsežnih sistemov za 
opazovanje in napovedovanje. Poleg tega 
je mednarodno sodelovanje potrebno za 
dokončno oblikovanje znanja in 
spodbujanje boljšega upravljanja na 
svetovni ravni.

Obrazložitev

Omeniti je treba vpliv živinoreje (kot je nastajanje gnojnice, ki pronica v podzemno vodo), 
ribištva (na primer na področju ohranjanja virov ali inovacij v tehnikah ribolova, ki so okolju 
manj škodljive) in ribogojstva (na primer zaradi obalnih ribjih kletk in njihovega vpliva na 
okolico) na okolje, da se lahko ta področja izrecno vključijo v področje uporabe dejavnosti, ki 
se obravnavajo v tem odstavku.

Predlog spremembe 120
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami“, pododdelek 

„Pristop“, odstavek 2, prvi stavek

Raziskave v okviru te teme bodo 
prispevale k izvajanju mednarodnih 
obveznosti EU in držav članic, kot so 
Okvirna konferenca Združenih narodov o 
podnebnih spremembah, Kjotski in 
Montrealski protokol, pobude, ki sledijo 
Kjotskemu protokolu, Konvencija ZN o 
biološki raznovrstnosti, Konvencija ZN o 
boju proti dezertifikaciji in Svetovni vrh o 
trajnostnem razvoju iz leta 2002, vključno 
s pobudo EU v zvezi z vodo (kot tudi
spodbujanje trajnostne proizvodnje in 
porabe). 

Raziskave v okviru te teme bodo 
prispevale k izvajanju mednarodnih 
obveznosti EU in držav članic, kot so 
Okvirna konferenca Združenih narodov o 
podnebnih spremembah, Kjotski in 
Montrealski protokol, pobude, ki sledijo 
Kjotskemu protokolu, Konvencija ZN o 
biološki raznovrstnosti, Konvencija ZN o 
boju proti dezertifikaciji, Stockholmska 
konvencija o obstojnih organskih 
onesnaževalih in Svetovni vrh o 
trajnostnem razvoju iz leta 2002, vključno 
s pobudo EU v zvezi z vodo (in
spodbujanje trajnostne proizvodnje in 
porabe).

Obrazložitev

Sklicevanja morajo vključevati Stockholmsko konvencijo in treba je narediti več za nadaljnje 
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raziskovanje obstojnih organskih onesnaževal.

Predlog spremembe 121
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Pristop“, odstavek 2, drugi in tretji stavek

Prispevale bodo tudi k Medvladnemu 
forumu za spremembo podnebja, pobudi 
Skupine za opazovanje zemlje (GEO) in 
upoštevale oceno ekosistemov novega 
tisočletja. Poleg tega bodo podprle 
raziskovalne potrebe, ki izhajajo iz 
obstoječih in nastajajočih pravnih aktov ter 
politik EU, iz izvajanja 6. okoljskega 
akcijskega načrta, povezanih tematskih 
strategij in drugih nastajajočih strategij 
(npr. strategija za živo srebro) in akcijskih 
načrtov za okoljske tehnologije ter za 
okolje in zdravje. 

Prispevale bodo tudi k Medvladnemu 
forumu za spremembo podnebja, pobudi 
Skupine za opazovanje zemlje (GEO) in 
upoštevale oceno ekosistemov novega 
tisočletja. Poleg tega bodo podprle 
raziskovalne potrebe, ki izhajajo iz 
obstoječih in nastajajočih pravnih aktov ter 
politik EU, iz izvajanja 6. okoljskega 
akcijskega načrta, povezanih tematskih 
strategij in drugih nastajajočih strategij 
(npr. strategija za živo srebro) in akcijskih 
načrtov, programov in direktiv o okoljskih
tehnologijah ter okolju in zdravju ali 
potrebnih ukrepov za izboljšanje 
mehanizmov, povezanih z ohranitvijo 
omrežja Natura 2000. 

Obrazložitev

V zvezi z okoljem EU tudi omrežje Natura 2000 potrebuje raziskovalne dejavnosti, ki bodo 
pripomogle k boljšemu varstvu območij, pomembnih za skupnost (OPS), in posebnih območij 
varstva ptic (POVP), ki jih omrežje vključuje.

Predlog spremembe 122
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Pristop“, odstavek 3

Spodbujanje inovativnih okoljskih 
tehnologij bo prispevalo k doseganju 
trajnostne rabe virov, da bi ublažili 
podnebne spremembe in se prilagodili 
nanje, ter da bi zaščitili ekosisteme in 
kulturno krajino. Raziskave bodo 
prispevale tudi k tehnološkemu razvoju, ki 
bo izboljšal tržni položaj evropskih 
podjetij, zlasti MSP, na področjih, kot so 
okoljske tehnologije. Evropske tehnološke 
platforme, kot so tiste za oskrbo z vodo in 
sanitarne storitve, trajnostno kemijo, 

Spodbujanje inovativnih okoljskih 
tehnologij bo prispevalo k doseganju 
trajnostne rabe virov, da bi ublažili 
podnebne spremembe in se prilagodili 
nanje ter da bi zaščitili ekosisteme in 
kulturno krajino. Raziskave bodo 
prispevale tudi k tehnološkemu razvoju, ki 
bo izboljšal tržni položaj evropskih 
podjetij, zlasti MSP, na področjih, kot so 
okoljske tehnologije. Da se omogoči večje 
sodelovanje MSP pri raziskavah, razvoju 
in inovacijskih dejavnostih, povezanih s to 
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gradbeništvo in gozdarstvo, potrjujejo 
potrebo po ukrepanju na ravni EU, 
izvajanje ustreznih delov njihovih 
raziskovalnih vsebin pa bodo podpirale 
spodaj navedene dejavnosti.

prednostno nalogo, se bo zato dodelilo 
20 % proračuna za dejavnosti. Evropske 
tehnološke platforme, kot so tiste za oskrbo 
z vodo in sanitarne storitve, trajnostno 
kemijo, gradbeništvo in gozdarstvo, 
potrjujejo potrebo po ukrepanju na ravni 
EU, izvajanje ustreznih delov njihovih 
raziskovalnih vsebin pa bodo podpirale 
spodaj navedene dejavnosti.

Obrazložitev

Da bi dejansko spodbudili sodelovanje MSP na tem področju, je treba za to prednostno temo 
v proračunu določiti mejno vrednost pomoči.

Predlog spremembe 123
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 („Okolje (vključno s podnebnimi razmerami“), pododdelek 

„Pristop“, odstavek 4

Usklajenost nacionalnih programov bo 
okrepljena z razširitvijo in poglabljanjem 
obsega obstoječih projektov ERA-NET na 
področju okoljskih raziskav, vključno s 
skupnim izvajanjem programov za 
raziskovanje Baltskega morja ter novih 
projektov ERA-NET.

Usklajevanje nacionalnih programov se bo 
okrepilo z razširitvijo in poglabljanjem 
obsega obstoječih projektov ERA-NET na 
področju okoljskih raziskav. 
Multidisciplinarnost in 
interdisciplinarnost se bosta spodbujali s 
„skupnimi pozivi“ pri temah, ki jasno 
vključujejo medsebojni odnos različnih 
disciplin, kot so znanosti in pomorske 
tehnologije.

Obrazložitev

Pri vidikih, povezanih z ohranjanjem pomorskega okolja, je razen dela in sodelovanja med 
udeleženci in sodelujočimi državami treba spodbujati multidisciplinaren in interdisciplinarni 
pristop.

Predlog spremembe 124
Priloga I, „Teme“, točka 6 („Okolje (vključno s podnebnimi razmerami“), podtočka „Pristop“, 

odstavek 4 a (novo)

Nadaljevale in okrepile se bodo zlasti 
skupne dejavnosti v okviru programa 
raziskovanja Baltskega morja. Hkrati 
bodo ostala odprta (ali se bodo odprla 
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nova) področja raziskovanja drugih morij 
in oceanov Skupnosti, ki so skupna s 
tretjimi državami in ki zaradi svojega 
posebnega okoljskega položaja zahtevajo 
stalno spremljanje, kot v primeru 
Sredozemskega morja.

Obrazložitev

V svojem sporočilu Komisija ustrezno navaja posebni program za Baltsko morje. EU mora še 
naprej podpirati skupni program BONUS–169 in nadaljevati ukrepe (ali uvesti nove) za 
druga morja in oceane kot nujni prispevek k prihodnjemu izvajanju evropske pomorske 
strategije.

Predlog spremembe 125
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Pristop“, odstavek 5

Posebna pozornost bo namenjena krepitvi 
razširjanja rezultatov raziskav EU – med 
drugim tudi s pomočjo izkoriščanja 
sinergij z dopolnilnimi finančnimi 
mehanizmi na ravni EU in držav članic –
ter spodbujanju njihove uporabe s strani 
zadevnih končnih uporabnikov, ki bo 
usmerjeno zlasti na oblikovalce politike.

Posebna pozornost bo namenjena krepitvi 
razširjanja rezultatov raziskav EU ter 
informacijam in znanstvenemu 
razširjanju, da se znanost in tehnologija 
približata družbi. 

Potrebna bosta sinergija in dopolnjevanje 
z dopolnilnimi finančnimi mehanizmi na 
ravni EU in držav članic, kot so šesti 
okoljski akcijski program, program 
URBAN in skladi LIFE+. 

Obrazložitev

Pobude za razširjanje se bodo izvajale, zato, da se zagotovi prilagoditev dejavnosti, s 
katerimi so povezane, končnim uporabnikom in zlasti tistim, ki so odgovorni za sprejemanje 
političnih odločitev. 

Dejavnosti, ki se financirajo iz sedmega okvirnega programa, morajo biti tesno povezane s 
tistimi, ki jih spodbujajo drugi programi, da se zagotovi njihovo medsebojno dopolnjevanje.

Predlog spremembe 126
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 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. 

Celostne raziskave delovanja podnebnega 
in zemeljskega ter oceanskega sistema 
(vključno s polarnimi regijami) so 
potrebne, da bi opazovali in analizirali, 
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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.

kako so se ti sistemi spreminjali v 
preteklosti in kako se 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 
(površinske in podzemne) in tal, ter prav 
tako tudi medsebojni vplivi med atmosfero, 
stratosferskim ozonskim plaščem, 
zemeljskim površjem, ledom in oceani, 
vključno z učinki, ki jih imajo spremembe 
morske gladine na obalna območja.
Obravnavali se bodo mehanizmi za 
povratne informacije in nenadne 
spremembe (npr. oceansko kroženje) ter 
vplivi na biološko raznovrstnost in 
ekosisteme.

Obrazložitev

Preučevanje preteklih sprememb v zemeljskih in oceanskih sistemih lahko prikaže podatke, ki 
lahko pripomorejo k razlagi ter predvidevanju sedanjih in prihodnjih sprememb. 

Razen tega je namen tega predloga spremembe posodobitev opisa pritiska, ki se zdaj izvaja 
nad zemeljskim in oceanskim okoljem, in vključuje probleme, kot so topljenje plasti ledu, 
spremembe morske gladine in škoda, povzročena v podzemnih vodah.

Predlog spremembe 127
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, oddelek 
„Dejavnosti“, naslov „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 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 

Multidisciplinarne raziskave medsebojnih 
vplivov okoljskih in podnebnih 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, 
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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. 

povezanih z nastajajočimi tveganji za 
okolje, zlasti v mestnem okolju (vključno s 
postindustrijskimi območji). Raziskave se 
bodo usmerile na večkratne 
izpostavljenosti preko različnih načinov 
izpostavljenosti, prepoznavanje virov 
onesnaževanja in nove ali pojavljajoče se 
okoljske stresorje ter njihovo vzajemno 
delovanje z naravnimi dejavniki in 
komponentami (npr. zrak v zaprtih 
prostorih in na prostem, elektromagnetna 
polja, hrup in izpostavljenost strupenim 
snovem, učinki, ki jih ima naraščajoča 
izpostavljenost sončnemu sevanju na 
zdravje kože in oči) ter njihove možne 
vplive na zdravje. Spodbujalo se bo 
preučevanje novih ali obstoječih 
kemikalij, določenih v Uredbi REACH, in 
nadomestnih možnosti za preskuse na 
živalih. Poleg tega bodo raziskave 
namenjene vključevanju epidemioloških 
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 ter spremljanje, oceno in 
primerjave tveganj ter vplivov na zdravje. 
Raziskave bodo razvijale biološke 
označevalce in modelna orodja ter orodja 
za spremljanje, 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. 

Obrazložitev

V okviru dejavnosti, povezanih z mestnim okoljem, je treba posebno pozornost nameniti 
postindustrijskim območjem. 

Pojavi, kot so kisli dež ali tanjšanje ozonskega plašča, vplivajo na ozračje in zmanjšujejo 
njegovo učinkovitost, ki jo ima kot filter za sončno sevanje. Ker se želi Evropska unija 
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spopasti s temi neželenimi učinki, je potrebna nadaljnja raziskava njihovega vpliva na 
človeško zdravje.

Sedmi okvirni program mora biti osnovno orodje za dosego ciljev, ki si jih je EU dosegla, ko 
je sprejela novo uredbo REACH o kemikalijah. 

Predlog spremembe 128
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 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, ki 
temeljijo na kombiniranju strategij 
posebnih tveganj z razumljivimi načrti, 
postopki in protokoli. Obstaja potreba po 
izboljšanem znanju, metodah in 
integriranem okviru za oceno nevarnosti, 
ranljivosti in tveganj. Poleg tega je treba 
razviti strategije za načrtovanje, 
preprečevanje, odkrivanje in ublažitev, 
vključno z upoštevanjem gospodarskih in 
družbenih dejavnikov. Proučevale se bodo 
nesreče, povezane s podnebjem (kot so 
nevihte, suše, zmrzali, gozdni požari, 
usadi, emisije, poplave in drugi skrajni 
pojavi), 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.

Obrazložitev

Oblikovanje načrtov, ki upoštevajo več tveganj, kot so tisti, opisani v predlogu spremembe, 
velja za ustrezno izhodišče.

Omenjene so tudi nesreče z jasnim škodljivim vplivom na okolje in človeka, kot so zmrzali.

Predlog spremembe 129
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Trajnostno gospodarjenje z viri“, alinea 1

Ohranjanje in trajnostno gospodarjenje z Ohranjanje in trajnostno gospodarjenje z 
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naravnimi viri in viri, ki jih je ustvaril 
človek

naravnimi viri; upravljanje z okoljem, 
zaznamovanim s človeškim poseganjem in 
biološko raznovrstnostjo

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 ohranjanje, 
obnavljanje in trajnostno gospodarjenje z 
ekosistemi in njihovimi viri, raba zemljišč, 
varstvo biološke raznovrstnosti 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 in biološke 
raznovrstnosti ekosistemov bodo 
upoštevale prakse varovanja, obnove in 
ohranjanja. Spodbujali se bodo inovativni 
pristopi za razvoj gospodarskih dejavnosti 
iz storitev, povezanih z ekosistemi in 
biološko raznovrstnostjo ekosistemov. 
Razvijali se bodo pristopi za
preprečevanje, reševanje in odpravo
dezertifikacije, degradacije tal in erozije ter 
za zaustavitev izgube biološke 
raznovrstnosti. Raziskave se bodo 
ukvarjale tudi s trajnostnim 
gospodarjenjem z zemeljskimi ekosistemi 
(kot so gozdovi, travniki, močvirja, reke in 
kmetijska zemljišča) ter mestnim okoljem 
in postindustrijskimi območji, vključno z 
načrtovanjem in ravnanjem z odpadki.
Glede na pobudo GEO in z uporabo 
instrumentov, kot je INSPIRE, bodo imele 
raziskave 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.

Obrazložitev

Naravni viri so v ekosistemih, ki ponujajo zavetje življenju, ki ga je treba zaščititi. To na 
primer velja za gozdove.
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Pobuda GEO (Skupina za opazovanje zemlje) in instrument INSPIRE sta omenjena zaradi 
svojega posebnega pomena. Namen GEO je uskladitev več sistemov satelitskih podatkov 
medtem ko je namen INSPIRE zagotovitev večje primerljivosti in razumljivosti podatkovne
infrastrukture ter okoljskih podatkov držav članic na ravni EU. Vključuje informacije, ki so 
potrebne, da se omogoči spremljanje okoljskih razmer.

Predlog spremembe 130
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Trajnostno gospodarjenje z viri“, alinea 2

– Razvoj morskih okolij – Upravljanje z morskimi okolji
Za izboljšanje razumevanja vplivov 
človekovih dejavnosti na oceane in morja 
ter na vire iz morskega okolja, vključno z 
onesnaževanjem in evtrofikacijo 
regionalnih morij in obalnih območij, so 
potrebne posebne raziskave. Raziskovalne 
dejavnosti v vodnih okoljih, 
globokomorskih ekosistemih in na 
morskem dnu se bodo izvajale, da bi 
opazovali, spremljali in napovedovali 
obnašanje tega okolja ter izboljšali 
poznavanje morja in trajnostno rabo 
oceanskih virov. Vpliv človekovih 
dejavnosti na oceane bo ocenjen s pomočjo
celostnih pristopov, ki upoštevajo biološko 
raznovrstnost morja, postopke in storitve, 
povezane z ekosistemi, oceansko kroženje 
in geološke značilnosti morskega dna.

Za izboljšanje razumevanja vplivov 
človekovih dejavnosti na oceane in morja 
ter na vire iz morskega okolja, vključno z 
občasnim in stalnim onesnaževanjem in 
evtrofikacijo regionalnih morij in obalnih 
območij, v obeh primerih na ravneh vodne 
površine, v vodnih stolpcih in na morskem 
dnu, so potrebne posebne raziskave. 
Raziskovalne dejavnosti v vodnih okoljih, 
na obalah, v regijah, globokomorskih 
ekosistemih in na morskem dnu se bodo 
izvajale, da bi opazovali, spremljali in 
napovedovali obnašanje tega okolja ter 
izboljšali poznavanje morja in trajnostno 
rabo oceanskih virov. Vpliv človekovih 
dejavnosti na oceane bo ocenjen z uporabo
celostnih pristopov, ki upoštevajo biološko 
raznovrstnost morja, postopke in storitve, 
povezane z ekosistemi, oceansko kroženje 
in geološke značilnosti morskega dna. 
Sprejeli se bodo ukrepi za razvoj 
integriranih konceptov, orodij in strategij 
za trajnostno upravljanje.

Obrazložitev

Razen številnih potrebnih opredelitev ta predlog spremembe vključuje integrirane koncepte 
kot veljaven in zaželen sistem za upravljanje z morskim okoljem. 

Predlog spremembe 131
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Okoljske tehnologije“, alinea 1

– Okoljske tehnologije za trajnostno 
upravljanje in ohranjanje naravne in 
kulturne krajine

– Okoljske tehnologije za trajnostno 
upravljanje, ohranjanje in obnovo naravne 
in kulturne krajine
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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 
in obnovo 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, 
zmanjšujejo in blažijo tveganja za okolje, 
blažijo nevarnosti in nesreče, vključno s 
tistimi, ki jih povzročajo podnebne 
spremembe in izguba biološke 
raznovrstnosti; tehnologije, ki spodbujajo 
trajnostno proizvodnjo in porabo; 
tehnologije za trajnostno upravljanje, 
ohranjanje in obnovo ekosistemov, 
njihovih virov in biološke raznovrstnosti 
virov; tehnike za 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. Zagotovi se transverzalno 
usklajevanje z drugimi sorodnimi 
področji.

Obrazložitev

Pomembno je poudariti koncept obnove okolja, ki ga je treba, kadar je to mogoče, 
obravnavati kot prednostno nalogo (npr. obnova zemljišč, ki jih je prizadela dizertifikacija).

Pojasniti je tudi treba, da se nobena od zgoraj omenjenih dejavnosti ne sme obravnavati 
ločeno: v veliko primerih so medsebojno povezane in zato je zaželen transverzalni pristop.

Predlog spremembe 132
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Okoljske tehnologije“, alinea 2

Raziskave bodo usmerjene na oceno 
tveganja in učinkovitosti tehnologij, 
vključno s postopki in izdelki, ter na 
nadaljnji razvoj povezanih metod, kot je 
analiza življenjskega cikla. Poleg tega bo 
poudarek na: dolgoročnih priložnostih, 
tržnem potencialu in socialno-ekonomskih 
vidikih okoljskih tehnologij; oceni 

Raziskave bodo usmerjene na oceno 
tveganja in učinkovitosti tehnologij, 
vključno s postopki, izdelki in storitvami, 
ter na nadaljnji razvoj povezanih metod, 
kot je analiza življenjskega cikla. Poleg 
tega bo poudarek na: dolgoročnih 
priložnostih, tržnem potencialu in socialno-
ekonomskih vidikih okoljskih tehnologij; 
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nevarnosti kemikalij, inteligentnih 
strategijah preskušanja in metodah za 
zmanjšanje preskusov na živalih, tehnikah 
za količinsko opredelitev tveganja; ter na 
raziskovalni podpori razvoju evropskega 
sistema za preverjanje in preskušanje 
okoljskih tehnologij.

oceni nevarnosti kemikalij, inteligentnih 
strategijah preskušanja in metodah za 
zmanjšanje preskusov na živalih, tehnikah 
za količinsko opredelitev tveganja; ter na 
raziskovalni podpori razvoju evropskega 
sistema za preverjanje in preskušanje 
okoljskih tehnologij.

Obrazložitev

Storitve je treba vključiti na isti ravni kot izdelke in postopke.

Predlog spremembe 133
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Opazovanje zemlje in ocenjevalna orodja“, alinea 1

– Opazovanje zemlje – Sistemi za opazovanje zemlje in njenih 
oceanov ter metode za spremljanje okolja 
in naravnih virov

Raziskovalne dejavnosti bodo namenjene 
razvoju in vključevanju Globalnega 
sistema sistemov za opazovanje zemlje 
(GEOSS) za okoljska vprašanja in 
vprašanja trajnostnega razvoja v okviru 
pobude GEO. Obravnavani bodo 
interoperabilnost med sistemi za 
opazovanje, upravljanje z informacijami in 
izmenjava podatkov ter optimalizacija 
informacij za razumevanje, oblikovanje in 
napovedovanje okoljskih pojavov. Te 
dejavnosti bodo usmerjene na naravne 
nesreče, podnebne spremembe, vreme, 
ekosisteme, naravne vire, vodo, rabo 
zemljišč, okolje in zdravje ter na biološko 
raznovrstnost (vključno z vidikom ocene 
tveganja, metodami za napovedovanje in 
ocenjevalnimi orodji), z namenom 
zagotoviti prednost področjem, ki imajo 
družbene koristi od sistema GEOSS, in 
prispevati h GMES.

Raziskovalne dejavnosti bodo namenjene 
razvoju in vključevanju Globalnega 
sistema sistemov za opazovanje zemlje 
(GEOSS) (h kateremu veliko prispeva 
GMES) za okoljska vprašanja in vprašanja 
trajnostnega razvoja v okviru pobude GEO. 
Obravnavani bodo interoperabilnost med 
sistemi za opazovanje, vključno z njihovim 
spremljanjem, posebnim razvojem in 
tehnikami nadzora, upravljanje z 
informacijami in izmenjava podatkov ter 
optimalizacija informacij za razumevanje, 
oblikovanje in napovedovanje okoljskih 
pojavov. Te dejavnosti bodo usmerjene na 
naravne nesreče, podnebne spremembe, 
vreme, oceane, regionalna morja in 
obalna območja, ekosisteme, naravne vire, 
vodo, rabo zemljišč, okolje in zdravje ter 
na biološko raznovrstnost (vključno z 
vidikom ocene tveganja, metodami za 
napovedovanje in ocenjevalnimi orodji), z 
namenom zagotoviti prednost področjem, 
ki imajo koristi od sistema GEOSS. 
Zagotovilo se bo tesno usklajevanje z 
drugimi sorodnimi področji, zlasti s 
komunikacijskimi in informacijskimi 
tehnologijami, vesoljem in varnostjo.
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Obrazložitev 

V tehničnem smislu je cilj pobude GEO, da se ustvari „sistem sistemov“ ali makrosistem 
GEOSS. V okviru te globalne strukture pa mora GMES (Globalno nadzorovanje okolja in 
varnosti) prevzeti ključno vlogo kot pobuda Skupnosti za opazovanje zemlje.

Predlog spremembe 134
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami)“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Opazovanje zemlje in ocenjevalna orodja“, alinea 2

Potrebna so orodja za količinsko oceno 
prispevka okoljske in raziskovalne politike 
h konkurenčnosti in trajnostnemu razvoju, 
vključno z ocenami tržno usmerjenih in 
ureditvenih pristopov, kot tudi vplivov 
trenutnih trendov v vzorcih proizvodnje in 
porabe. Takšna orodja bodo vključevala 
modele, ki upoštevajo povezave med 
gospodarstvom, okoljem in družbo ter tudi 
koristne in učinkovite strategije za 
prilagajanje in preprečevanje. Poleg tega 
bodo raziskave poskušale izboljšati 
obstoječe kazalnike ter razviti nove, da bi 
ocenili prednostne naloge politike 
trajnostnega razvoja ter analizirali 
povezovanje med njimi, ob upoštevanju 
obstoječega niza kazalnikov trajnostnega 
razvoja EU. Vključene bodo analize 
tehnologij, socialno-ekonomska vodila, 
zunanji dejavniki in vodenje ter tudi 
perspektivne študije. Med področja 
uporabe spadajo raba zemljišč in pomorske 
politike ter gospodarski, politični in 
družbeni konflikti, povezani s podnebnimi 
spremembami.

Potrebna so orodja za količinsko oceno 
prispevka okoljske in raziskovalne politike 
h konkurenčnosti in trajnostnemu razvoju, 
vključno z znanstveno pomočjo in
ocenami tržno usmerjenih in ureditvenih 
pristopov, kot tudi vplivov trenutnih 
trendov v vzorcih proizvodnje in porabe. 
Takšna orodja bodo vključevala modele, ki 
upoštevajo povezave med gospodarstvom, 
okoljem in družbo ter tudi koristne in 
učinkovite strategije za prilagajanje in 
preprečevanje. Poleg tega bodo raziskave 
poskušale izboljšati obstoječe kazalnike ter 
razviti nove, da bi poudarili in ocenili 
prednostne naloge politike trajnostnega 
razvoja ter analizirali povezovanje med 
njimi, ob upoštevanju obstoječega niza 
kazalnikov trajnostnega razvoja EU. 
Vključene bodo analize tehnologij, 
socialno-ekonomska vodila, zunanji 
dejavniki in vodenje ter tudi perspektivne 
študije. Med področja uporabe lahko
spadajo kakovost okolja, raba zemljišč, 
naravni viri, trajnostna proizvodnja in 
poraba, pomorske politike ter gospodarski, 
politični in družbeni konflikti, povezani s 
podnebnimi spremembami.

Obrazložitev

Predlog spremembe dodaja obrazložitve, ki so nujne za pojasnitev in ponazoritev orodij, ki jih 
opisuje.

Predlog spremembe 135
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami“), pododdelek 

„Mednarodno sodelovanje“, odstavek 2

Znanstvena in tehnološka partnerstva z Znanstvena in tehnološka partnerstva z 
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državami v razvoju bodo prispevala k 
ciljem novega tisočletja na številnih 
področjih (npr. ponovna pridobitev
izgubljenih okoljskih virov, izboljšanje 
upravljanja in oskrbe z vodo ter sanitarnih 
storitev in soočanje z okoljskimi izzivi 
urbanizacije), na katerih lahko igrajo 
ključno vlogo tudi MSP. Posebna 
pozornost bo namenjena razmerju med 
svetovnimi okoljskimi problemi ter 
regionalnimi in lokalnimi razvojnimi 
problemi v zvezi z naravnimi viri, biološko 
raznovrstnostjo, rabo zemljišč, naravnimi 
nesrečami in tveganji ter tistimi, ki jih 
povzroča človek, podnebnimi 
spremembami, okoljskimi tehnologijami, 
okoljem in zdravjem, kot tudi orodjem za 
politično analizo. Sodelovanje z 
industrializiranimi državami bo izboljšalo 
dostop do svetovne raziskovalne odličnosti.

državami v razvoju bodo prispevala k 
ciljem novega tisočletja na številnih 
področjih (npr. preprečevanje in blažitev 
vplivov podnebnih sprememb in naravnih 
nesreč, ponovno pridobivanje izgubljenih 
okoljskih virov, izboljšanje upravljanja in 
oskrbe z vodo in zemljišči ter sanitarnih 
storitev, preprečevanje in boj proti 
dezertifikaciji in soočanje z izzivi biološke 
raznovrstnosti in okoljskimi izzivi 
urbanizacije ter trajnostno proizvodnjo in 
porabo), na katerih lahko igrajo ključno 
vlogo tudi MSP. Posebna pozornost bo 
namenjena razmerju med svetovnimi 
okoljskimi problemi ter regionalnimi in 
lokalnimi razvojnimi problemi v zvezi z 
naravnimi viri, biološko raznovrstnostjo, 
rabo zemljišč, naravnimi nesrečami in 
tveganji ter tistimi, ki jih povzroča človek, 
podnebnimi spremembami, okoljskimi 
tehnologijami, okoljem in zdravjem, kot 
tudi orodjem za politično analizo. 
Sodelovanje z industrializiranimi državami 
bo izboljšalo dostop do svetovne 
raziskovalne odličnosti.

Obrazložitev

EU lahko veliko prispeva k uravnoteženemu procesu razvoja v najrevnejših državah, tako da 
prispeva in z njimi deli tehnike za preprečevanje in upravljanje naravnih nesreč, uporabo 
vodnih in zemeljskih virov, gradnjo, trajno širjenje mest itd.

Predlog spremembe 136
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi razmerami“), pododdelek 

„Mednarodno sodelovanje“, odstavek 3

Vzpostavitev sistema GEOSS za 
opazovanje zemlje bo spodbudilo 
mednarodno sodelovanje za razumevanje 
zemeljskih sistemov in vprašanj v zvezi s 
trajnostjo ter usklajeno zbiranje podatkov 
za znanstvene in politične namene.

Vzpostavitev sistema GEOSS za 
opazovanje zemlje bo spodbudilo 
mednarodno sodelovanje za razumevanje 
zemeljskih sistemov in vprašanj v zvezi s 
trajnostjo ter usklajeno zbiranje podatkov 
za znanstvene in politične namene, hkrati z 
vedno večjim zanimanjem v javnem in 
zasebnem sektorju.

Obrazložitev

Jasno je, da bodo podatki, pridobljeni z makrosistemom GEOSS, dvignili zavest udeležencev v 
javnem in zasebnem sektorju v zvezi z okoljskimi potrebami planeta in jih tako spodbudili k 
ukrepanju.
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Predlog spremembe 137
Priloga I, „Teme“, oddelek 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, pododdelek 

„Odziv na nastajajoče potrebe in nepredvidene politične potrebe“, odstavek 2

Podpora odzivu na nepredvidene potrebe 
okoljske politike bi bila lahko na primer 
povezana s trajnostno presojo vpliva novih 
politik EU, kot so politika na področju 
okolja, pomorstva, standardi in predpisi.

Podpora odzivu na nepredvidene potrebe 
okoljske politike bi bila lahko na primer 
povezana s trajnostno presojo vpliva novih 
politik EU v zvezi s trajnostno proizvodnjo 
in porabo, okoljem, podnebnimi 
spremembami, naravnimi viri, politiko
pomorstva ter standardi in predpisi.

Obrazložitev

Stalna ocena trajnosti, ki jo omenja ta odstavek, mora vključevati tudi politike Skupnosti v 
zvezi s proizvodnjo in porabo, naravnimi viri in podnebnimi spremembami, kot je omenjeno v 
tej prednostni temi na različnih mestih.

Predlog spremembe 138
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „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 
ter na podlagi napredek, doseženega na 
področjih tehnologije, izkoriščanja in 
evropske prometne politike, razviti 
integrirane, „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.

Obrazložitev

Na področju prometa je treba napredek, ki je bil dosežen pri izkoriščanju sistemov, 
infrastrukturi itd., upoštevati tako kot tehnološki napredek. Zdajšnja evropska prometna 
politika mora biti tudi referenčna točka.

Predlog spremembe 139
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „Pristop“, 

odstavek 4

Dejavnosti, ki so posebej pomembne za 
MSP, vključujejo prizadevanja za 
zagotovitev močnih, na tehnologiji 

Dejavnosti, ki so zlasti pomembne za MSP, 
vključujejo prizadevanja za zagotovitev 
močnih, na tehnologiji temelječih dobavnih 
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temelječih dobavnih verig v različnih 
sektorjih; MSP omogočajo dostop do 
raziskovalnih pobud; ter lajšajo vlogo in 
začetek delovanja tehnološko visoko 
razvitih MSP, zlasti na področju naprednih 
prometnih tehnologij in „s storitvami 
povezanih“ dejavnosti, značilnih za 
promet, kot tudi razvoj sistemov in 
aplikacij na področju satelitske navigacije.

verig v različnih sektorjih; MSP 
omogočajo dostop do raziskovalnih pobud; 
ter lajšajo vlogo in začetek delovanja 
tehnološko visoko razvitih MSP, zlasti na 
področju naprednih prometnih tehnologij 
in „s storitvami povezanih“ dejavnosti, 
značilnih za promet, kot tudi razvoj 
sistemov in aplikacij na področju satelitske 
navigacije. Za ta namen bo izvedba 
pomembnih delov raziskovalnega 
programa prejela podporo za spodaj 
omenjene ukrepe na podlagi 20 % 
proračuna, namenjenega tej prednostni 
temi.

Obrazložitev

Da bi dejansko prispevali k sodelovanju MSP na tem področju, je treba v okviru te 
prednostne teme določiti mejno vrednost pomoči.

Predlog spremembe 140
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „Pristop“, 

odstavek 5

Obstoječe politične potrebe ter tudi razvoj, 
ocena in izvajanje novih politik (na primer 
pomorske politike) se bodo obravnavali v 
okviru različnih dejavnosti. Delo bo 
vključevalo študije, modele in orodja, ki se 
ukvarjajo s strateškim spremljanjem in 
napovedovanjem ter vključujejo znanje, 
povezano z glavnimi gospodarskimi, 
družbenimi, varnostnimi in okoljskimi 
problemi prometa. Dejavnosti, ki podpirajo 
medsektorska tematska področja, bodo 
usmerjene na posebne značilnosti prometa, 
na primer varnostne vidike, ki so notranja 
zahteva prometnega sistema; uporabo 
alternativnih virov energije v prometnih 
aplikacijah; in spremljanje vplivov prometa 
na okolje, vključno s podnebnimi 
spremembami.

Obstoječe politične potrebe ter tudi razvoj, 
ocena in izvajanje novih politik (na primer 
pomorske politike in izvajanje Enotnega 
evropskega neba) se bodo obravnavali v 
okviru različnih dejavnosti. Delo bo 
vključevalo študije, modele in orodja, ki se 
ukvarjajo s strateškim spremljanjem in 
napovedovanjem ter vključujejo znanje, 
povezano z glavnimi gospodarskimi, 
družbenimi, varnostnimi in okoljskimi 
problemi prometa. Dejavnosti, ki podpirajo 
medsektorska tematska področja, bodo 
usmerjene na posebne značilnosti prometa, 
na primer varnostne vidike, ki so notranja 
zahteva prometnega sistema; uporabo 
alternativnih virov energije v prometnih 
aplikacijah; in spremljanje vplivov prometa 
na okolje, vključno s podnebnimi 
spremembami.

Obrazložitev

Zaradi pomembnosti Enotnega evropskega neba ga je treba navajati kot primer: njegovo 
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izvajanje lahko zahteva podporo nekaterih ukrepov iz tega posebnega programa. 

Predlog spremembe 141
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „Pristop“, 

odstavek 5 (novo)

Posebna pozornost se nameni izboljšanju 
razširjanja rezultatov raziskav Skupnosti. 
Spodbudijo se multidisciplinarni in 
interdisciplinarni pristopi in prizadeva se 
za največjo možno stopnjo sinergije in 
dopolnjevanja z dopolnilnimi finančnimi 
mehanizmi na ravneh Skupnosti in držav 
članic, kot so npr. mehanizmi iz programa 
Marco Polo ali mehanizmi za 
transevropska prometna omrežja. 

Obrazložitev

Vse dejavnosti, ki se financirajo iz sedmega okvirnega programa, morajo biti tesno povezane 
s tistimi, ki jih spodbujajo drugi programi, da se zagotovi dopolnjevanje.

Predlog spremembe 142
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „Pristop“, 

odstavek 6

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, 
ki so povezane z razširjanjem, 
izkoriščanjem, informacijami in 
znanstvenimi objavami (zlasti glede 
presoje vplivov), glede na vse dejavnosti, 
ki so se razvile v okviru te prednostne 
teme, da bi se odzvali na posebne potrebe 
uporabnikov in zahteve politike v 
prometnem sektorju.

Obrazložitev

Izvajati je treba dejavnosti objavljanja, da se spodbudi vključevanje teh dejavnosti s strani 
končnih uporabnikov, zlasti političnih nosilcev odločitev.

Predlog spremembe 143
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „Dejavnosti“, 

naslov „Površinski promet (železniški, cestni in vodni)“, odstavek 1

Okolju prijaznejši površinski promet: 
Razvoj tehnologij in znanja za zmanjšanje 

Okolju prijaznejši površinski promet: 
Razvoj tehnologij in znanja za zmanjšanje 
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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.

onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter 
vpliva na okolje, kot so podnebne 
spremembe, zdravje, biološka 
raznovrstnost in hrup. Raziskave bodo 
izboljšale čistost, stroškovno učinkovitost
in energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami 
ter vlaki, ki uporabljajo alternativne 
hibridne motorje. 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.

Obrazložitev

Stroške na področju prometa je treba oceniti glede na energijo.

Predlog spremembe 144
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „Dejavnosti“, 

naslov „Površinski promet (železniški, cestni in vodni)“, odstavek 3

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

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 čistega, 
energetsko učinkovitega, varnega in 
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 
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zemljišč. ustvarjanju in izvajanju politike bodo 
vključevala načrtovanje prometa in rabe 
zemljišč.

Obrazložitev

Vsi celostni pristopi k prometu in načrtovanju mobilnosti morajo zajemati posebne ukrepe za 
invalidne osebe.

Predlog spremembe 145
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „Dejavnosti“, 

naslov „Aeronavtika in zračni promet“, odstavek 3 a (novo)

Kakovost mobilnosti in zadovoljstvo 
uporabnika: izboljšanje storitev, omrežij 
in infrastruktur, da bodo ustreznejši in 
privlačnejši; izboljšanje integriranih 
sistemov in zagotavljanje storitev ter 
zmogljivosti, ki so prilagojene potrebam 
posameznikov in nekaterih skupin 
(starejši občani, ženske itd).

Obrazložitev

Glede na demografske spremembe in nove zahteve po mobilnosti v današnji evropski družbi je 
treba pričakovati spremembe v občutljivosti in razumevanju uporabnikov kopenskega 
prometa (ustreznost, ugodnost itd.).

Predlog spremembe 146
Priloga I, „Teme“, oddelek 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, pododdelek „Dejavnosti“, 

naslov „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 
življenjskega cikla ter obdobij za razvoj. 
Poudarek bo na inovativnih konceptih 
izdelkov ter izboljšanih prometnih 
storitvah, ki zagotavljajo večje 
zadovoljstvo potnikov. Razvijala se bo 

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, demontažo, 
trženje ter recikliranje in bodo namenjene 
zmanjšanju stroškov življenjskega cikla ter 
obdobij za razvoj. Poudarek bo na 
inovativnih konceptih izdelkov ter 
izboljšanih prometnih storitvah, ki 
zagotavljajo večje zadovoljstvo potnikov. 
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nova organizacija proizvodnje, vključno z 
upravljanjem dobavne verige in sistemi za 
distribucijo.

Razvijala se bo nova organizacija 
proizvodnje, vključno z upravljanjem 
dobavne verige in sistemi za distribucijo.

Obrazložitev

Industrijski postopki morajo vključevati izrabljene izdelke in industrijske infrastrukture, 
povezane s površinskim prometom.

Predlog spremembe 147
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek „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 življenja, 
izobraževanjem, kulturnimi vprašanji in 
globalno soodvisnostjo, zlasti z namenom 
zagotavljanja boljše baze znanja politikam 
na zadevnih področjih.

Globlje, splošno razumevanje zahtevnih in 
medsebojno povezanih socialno-
ekonomskih izzivov, s katerimi se sooča 
Evropa, na primer rastjo, zaposlovanjem in 
konkurenco, znanostjo, tehnologijo in 
inovativnostjo, družbeno kohezijo ter 
novimi socialnimi, kulturnimi in 
izobraževalnimi izzivi razširjene Unije,
trajnostjo, okoljskimi spremembami, 
enakostjo spolov, izseljevanjem,
kakovostjo življenja, izobraževanjem, 
kulturnimi vprašanji (vključno z jezikovno 
raznolikostjo), priseljevanjem in globalno 
soodvisnostjo, zlasti z namenom 
zagotavljanja boljše baze znanja politikam 
na zadevnih področjih.

Obrazložitev

Za boljše razumevanje zdajšnje Evropske unije in socialno-gospodarskih izzivov, s katerimi se 
srečuje, je treba raziskovati socialne, kulturne in izobraževalne izzive razširjene EU ter 
globalne okoljske spremembe, koristi in težave priseljevanja ter enakost spolov. Vprašanje 
konkurenčnosti in soobstoja jezikov je v Evropi velik kulturni problem in ga je treba navesti 
posebej; enako velja za izseljevanje. 

Predlog spremembe 148
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Pristop“, odstavek 1

V okviru prednostnih nalog raziskav bodo 
obravnavani ključni družbeni, gospodarski 
in kulturni izzivi, s katerimi se Evropa in 
svet srečujeta sedaj in se bosta tudi v 
prihodnje. Predlagane vsebine raziskav 
predstavljajo skladen pristop k 
obravnavanju teh izzivov. Razvoj socialno-

V okviru prednostnih nalog raziskav bodo 
obravnavani ključni družbeni, gospodarski 
in kulturni izzivi, s katerimi se Evropa in 
svet srečujeta sedaj in se bosta tudi v 
prihodnje. Predlagane vsebine raziskav 
predstavljajo skladen pristop k 
obravnavanju teh izzivov. Razvoj socialno-
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ekonomske in humanistične baze znanja na 
področju teh ključnih izzivov bo 
pomembno prispeval k spodbujanju 
splošnega razumevanja po celotni Evropi 
in k reševanju širših mednarodnih 
problemov. Prednostne naloge raziskav 
bodo pomagale izboljšati oblikovanje, 
izvajanje, vpliv in vrednotenje politike na 
praktično vseh političnih področjih 
Skupnosti na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni in večina 
raziskav bo upoštevala obsežen 
mednarodni vidik.

ekonomske, socialno-kulturne in 
humanistične baze znanja na področju teh 
ključnih izzivov bo pomembno prispeval k 
spodbujanju splošnega razumevanja po 
celotni Evropi in k reševanju širših 
mednarodnih problemov. Prednostne 
naloge raziskav bodo pomagale izboljšati 
oblikovanje, izvajanje, vpliv in vrednotenje 
politike na praktično vseh političnih 
področjih Skupnosti na evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in 
večina raziskav bo upoštevala obsežen 
mednarodni vidik.

Obrazložitev

Za doseganje širše in dejanske vizije evropskih ter mednarodnih vprašanj je pomembno 
vključiti tudi socialno-kulturne znanosti.

Predlog spremembe 149
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 
„Dejavnosti“, naslov „Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja“, odstavek 1

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-gospodarsko stabilnost, 
zaposlovanje, konkurenčnost in tehnološko 
kohezijo, 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:

Obrazložitev

Za pravičen razvoj družbe znanja in uresničevanje cilja tehnološke kohezije EU je treba 
upoštevati tudi zadeve v zvezi s socialno-gospodarsko stabilnostjo in težave v zvezi s 
tehnološko vrzeljo.

Predlog spremembe 150
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „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, 

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

izobraževanja, vključno z izobraževanjem, 
ki ni zakonsko urejeno, in 
vseživljenjskega učenja ter nematerialnih 
naložb.

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi izobraževanje, ki ni zakonsko urejeno, ker je del zdajšnjega sveta in se 
ga ne sme zapostavljati.

Predlog spremembe 151
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „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, medsektorskih 
odnosov in produktivnosti, vključno z 
vlogo storitvenega sektorja, oddajanja 
storitev, informacijske in komunikacijske 
tehnologije, financ, demografije, 
povpraševanja in procesov dolgoročnega 
spreminjanja.

Obrazložitev

Medsektorski odnosi so v zdajšnjem globaliziranem svetu zelo pomembni in pri navajanju 
gospodarskih struktur ne smejo biti izključeni. Enako velja za oddajanje storitev ter 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, brez katerih si zdajšnjih gospodarskih sistemov 
ni mogoče predstavljati.

Predlog spremembe 152
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 
„Dejavnosti“, naslov „Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v družbi znanja“, odstavek 2

Sem bodo spadali pomembni novi izzivi in 
možnosti, ki so posledica naraščajoče 
globalizacije, nastajajočih gospodarstev, 
premestitve in širitve EU. Vprašanja v 
zvezi z zaposlovanjem bodo vključevala 
brezposelnost in podzaposlenost.

Sem bodo spadali pomembni novi izzivi in 
možnosti, ki so posledica naraščajoče 
globalizacije, mednarodnih prenosov 
tehnologije, vloge novih podjetij, 
nastajajočih gospodarstev, premestitve in 
širitve EU. Vprašanja v zvezi z 
zaposlovanjem bodo vključevala 
brezposelnost in podzaposlenost.
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Obrazložitev

V vedno bolj globaliziranem svetu je treba upoštevati izzive in priložnosti, ki nastajajo pri 
velikem obsegu mednarodnih prenosov tehnologije, ter vlogo novih podjetij v razvitih 
gospodarstvih, nastajajočih gospodarstvih in gospodarstvih v razvoju.

Predlog spremembe 153
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 
„Dejavnosti“, naslov „Združevanje ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev v evropsko 

perspektivo“, alinea 1 a (novo)

– Globalne okoljske spremembe, ki z 
interdisciplinarnega vidika vključujejo 
vzajemno delovanje ekosistemov in 
družbenih sistemov.

Obrazložitev

Za izboljšanje razumevanja vzrokov in posledic globalnih okoljskih sprememb se je treba 
zavedati vzajemnega delovanja ekosistemov in družbenih sistemov ter njihovih učinkov. To bo 
omogočilo objektivno oceno mogočih rešitev težav, ki vplivajo na trajnost planeta.

Predlog spremembe 154
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Glavni trendi v družbi in njihove posledice“, naslov

Glavni trendi v družbi in njihove posledice Glavni trendi v družbi in njihovi vzroki ter
posledice

Obrazložitev

Če želimo razumeti današnje družbene trende in njihove posledice, je treba analizirati njihove 
vzroke in izvor.

Predlog spremembe 155
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Evropa v svetu“, odstavek 1, uvod

Cilj je razumeti spreminjajoče se 
interakcije in soodvisnosti med regijami v 
svetu in njihove posledice za zadevne 
regije, zlasti Evropo, ter s tem povezano 
vprašanje obravnavanja nastajajočih 
groženj in tveganj v svetovnem kontekstu 
in njihove povezanosti s človekovimi 

Cilj je razumeti spreminjajoče se 
interakcije in soodvisnosti med regijami v 
svetu, vključno z medkulturnimi odnosi in 
soodvisnostjo med regijami v razvoju, in 
njihove posledice za zadevne regije, zlasti 
Evropo, ter s tem povezano vprašanje 
obravnavanja nastajajočih groženj in 
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pravicami, svoboščino in blaginjo. V 
raziskave bosta vključeni dve povezani 
področji:

tveganj v svetovnem kontekstu in njihove 
povezanosti s človekovimi pravicami, 
svoboščino in blaginjo. V raziskave bosta 
vključeni dve povezani področji:

Obrazložitev

Ne smemo izključiti študije o medkulturnih odnosih in soodvisnosti med regijami v razvoju, 
ker bo to prispevalo k boljšemu razumevanju trendov v teh regijah in njihovega vpliva v 
globaliziranem svetu, zlasti v Evropi.

Predlog spremembe 156
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Evropa v svetu“, odstavek 1, alinea 2

– Konflikti, razlogi zanje in rešitve; 
razmerje med varnostjo in 
destabilizacijskimi dejavniki, kot so 
revščina, kriminal, uničevanje okolja in 
pomanjkanje virov; terorizem, razlogi zanj 
in posledice; politike, povezane z 
varnostjo, dojemanje negotovosti in 
civilno-vojaški odnosi.

– Konflikti, razlogi zanje in rešitve; 
razmerje med varnostjo in 
destabilizacijskimi dejavniki, kot so 
revščina, migracije, kriminal, uničevanje 
okolja in pomanjkanje virov; terorizem, 
razlogi zanj in posledice; politike, 
povezane z varnostjo, dojemanje 
negotovosti in civilno-vojaški odnosi.

Obrazložitev

Migracije, kot dejavnik destabilizacije, je treba vključiti.

Predlog spremembe 157
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Evropa v svetu“, odstavek 1, alinea 2 a (novo)

– Mir v Evropski uniji in svetu: mir kot 
temeljna vrednota, njegove pozitivne 
posledice v Evropski uniji in drugih 
regijah sveta, težave zaradi odsotnosti 
miru (vojna, negotovost) ter odnosi med 
regijami kot posledica zagotavljanja miru.

Obrazložitev

Mir je in mora ostati temeljna vrednota v EU in ostalem svetu. Mir ali njegova odsotnost 
povzroča veliko različnih vrst odnosov med regijami in posledice (negativne ali pozitivne), ki 
zahtevajo raziskave in študije.
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Predlog spremembe 158
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Evropa v svetu“, odstavek 2

V obeh primerih se bodo obravnavali vloga 
Evrope v svetu, razvoj večstranskih 
odnosov in mednarodnega prava, 
spodbujanje demokracije in temeljnih 
pravic, vključno z njihovimi različnimi 
pomeni, ter predstava o Evropi v svetu.

V vseh treh primerih se bodo obravnavali 
vloga Evrope v svetu, razvoj večstranskih 
odnosov in mednarodnega prava, 
spodbujanje demokracije, enakosti in miru 
ter temeljnih pravic, vključno z njihovimi 
različnimi pomeni, ter predstava o Evropi v 
svetu.

Obrazložitev

Enakost ljudi na vseh področjih in v vseh njenih pojavnih oblikah je temeljna vrednota, brez 
katere se družbe ne morejo razviti in se je zato ne sme prezreti.

Evropa ima zelo pomembno vlogo pri doseganju miru v svetu.

Predlog spremembe 159
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Državljan v Evropski uniji“, odstavek 1, uvod

Državljan v Evropski uniji
V sklopu prihodnjega razvoja EU je cilj 
izboljšati razumevanje vprašanj, povezanih 
z doseganjem občutka za demokratično 
„lastnino“ in aktivno udeležbo državljanov, 
ter učinkovitim in demokratičnim 
vladanjem, ter poleg tega tudi evropskih 
raznolikosti in skupnih značilnosti v smislu 
kulture, institucij, prava, zgodovine, 
jezikov in vrednot. Raziskave bodo 
obravnavale:

Državljanstvo v Evropski uniji
V sklopu prihodnjega razvoja EU je na 
podlagi enakih možnosti cilj izboljšati 
razumevanje vprašanj, povezanih z 
doseganjem občutka za demokratično 
„lastnino“ in aktivno udeležbo državljanov, 
ter učinkovitim in demokratičnim 
vladanjem, ter poleg tega tudi evropskih 
raznolikosti in skupnih značilnosti v smislu 
kulture, institucij, prava, zgodovine, 
jezikov, vrednot in zgodovinskega razvoja 
evropske identitete. Raziskave bodo 
obravnavale:

Obrazložitev

Za ustrezno zastopanost družbe je nujna enaka udeležba moških in žensk.

Pomembno je proučiti zgodovinski razvoj evropske identitete za boljše razumevanje 
podobnosti in razlik v Evropi ter popolno izražanje evropskega pluralizma in kulturnega 
bogastva.
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Predlog spremembe 160
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Državljan v Evropski uniji“, odstavek 1, alinea 1

– Udeležbo (vključno mladih), zastopanost, 
odgovornost in legitimnost; evropsko javno 
sfero, medije in demokracijo; različne 
oblike upravljanja v EU in politične 
procese; vlogo civilne družbe; 
državljanstvo in pravice; ter s tem 
povezane vrednote prebivalstva.

– Udeležbo (vključno mladih in z enako 
zastopanostjo žensk in moških), 
zastopanost, vključno z ukrepi za čim bolj 
neposredno zastopanost, odgovornost in 
legitimnost; evropsko javno sfero, medije 
in demokracijo; različne oblike upravljanja 
v EU in politične procese; vlogo civilne 
družbe; državljanstvo in pravice; ter s tem 
povezane vrednote prebivalstva.

Obrazložitev

Brez enakega števila moških in žensk ne bo ustrezne udeležbe. Prava demokracija bo 
dosežena prek najbolj neposredne zastopanosti, tako da med državljani in njihovimi 
političnimi predstavniki dejansko ne bo ovir.

Predlog spremembe 161
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Predvidene dejavnosti“, 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 znanja, 
sprememb na področju kriminala in večjih 
tveganj ter družbena dimenzija globalnih 
okoljskih sprememb.

Obrazložitev

Pomembno je proučiti in raziskovati družbeno dimenzijo globalnih okoljskih sprememb.

Predlog spremembe 162
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Predvidene dejavnosti“, alinea 2

– Bolj tematsko usmerjena predvidevanja o 
razvoju na pojavljajočih se raziskovalnih 
področjih ali med obstoječimi področji, kot 
tudi o prihodnosti znanstvenih disciplin.

– Bolj tematsko usmerjena predvidevanja o 
razvoju na pojavljajočih se raziskovalnih 
področjih ali med obstoječimi področji, kot 
so skupinski pojavi, kompleksni sistemi in 
kompleksna omrežja, kot tudi o 
prihodnosti znanstvenih disciplin.
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Obrazložitev

Zaželeno je določiti število nastajajočih raziskav, ki so za nove perspektive družbenih 
znanosti zdaj zelo zanimive.

Predlog spremembe 163
Priloga I, „Teme“, oddelek 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, pododdelek 

„Dejavnosti“, naslov „Nastajajoče potrebe in nepredvidene politične potrebe“

V okviru raziskovanja nastajajočih potreb 
bodo imeli raziskovalci možnost 
prepoznavati in obravnavati raziskovalne 
izzive, ki niso bili omenjeni v zgornjem 
besedilu. S tem se bo spodbudilo 
inovativno razmišljanje o izzivih, s 
katerimi se sooča Evropa in ki do sedaj še 
niso bili podrobneje obravnavani, ali o 
drugih pomembnih kombinacijah 
problemov, perspektiv in disciplin. Izvajale 
se bodo tudi raziskave v odziv na 
nepredvidene politične potrebe, ob tesnem 
posvetovanju z udeleženci v politiki.

V okviru raziskovanja nastajajočih potreb 
bodo imeli raziskovalci možnost 
prepoznavati in obravnavati raziskovalne 
izzive, ki niso bili omenjeni v zgornjem 
besedilu. S tem se bo spodbudilo 
inovativno razmišljanje o izzivih, s 
katerimi se sooča Evropa in ki do sedaj še 
niso bili podrobneje obravnavani, ali o 
drugih pomembnih kombinacijah 
problemov, perspektiv in disciplin. Izvajale 
se bodo tudi raziskave v odziv na 
nepredvidene politične potrebe, ob tesnem 
posvetovanju z udeleženci v politiki. 
Izvajala se bo posebna dejavnost, ki bo 
omogočila vključitev perspektiv, 
konceptov in metodologij iz drugih 
znanstvenih disciplin (naravoslovne 
znanosti, IT, kognitivne znanosti) v 
družbene znanosti.

Obrazložitev

Zdajšnja študija družbenih pojavov ima veliko koristi od konceptov in metod iz drugih 
znanosti. Ta trend je gonilo na evropski ravni in je v okviru dejavnosti, katerih cilj so 
nastajajoče oblike raziskav, ki so podobne tistim iz naslova „Teme“. Posebna tema, poznana 
kot „kulturna dinamika“ v programu NEST iz šestega okvirnega programa, tu ponuja 
precedens. 

Predlog spremembe 164
Priloga I, „Teme“, oddelek 9.1 „Varnost“, pododdelek „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 

Vključevanje malih in srednje velikih 
podjetij (MSP) v dejavnosti se spodbuja 
tako močno kot tudi vključevanje organov 
in organizacij, odgovornih za varnost 
državljanov. Za to prednostno temo bo 
dodeljeno zlasti MSP 20 %, da se 
spodbudi njihova udeležba v 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih 



PE368.072v03-00 104/114 PR\613357SL.doc

SL

vsebine in strukture raziskav v okviru te 
teme.

dejavnostih. 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.

Obrazložitev

Zato da se prispeva k popolni udeležbi MSP na teh področjih, je treba v tej prednostni temi 
določiti prag za podporo.

Predlog spremembe 165
Priloga I, „Teme“, oddelek 9.1 „Varnost“, pododdelek „Pristop“, odstavek 6 a (novo)

Razvijejo se dejavnosti za razširjanje 
informacij in znanosti glede vseh 
dejavnosti iz te prednostne teme.

Obrazložitev

Kar najbolj je treba izvajati tu predlagane dejavnosti razširjanja, da se objavijo dejavnosti, 
financirane iz sedmega okvirnega programa.

Predlog spremembe 166
Priloga I, „Teme“, oddelek 9.1 „Varnost“, naslov „Varnost infrastruktur in javnih storitev“

Dejavnosti se bodo osredotočile na cilje 
izrednih dogodkov, primeri infrastruktur 
vključujejo mesta obsežnih prireditev, 
pomembna mesta s politično (npr. poslopje 
parlamenta) ali simbolično (npr. določeni 
spomeniki) vrednostjo in javne storitve na 
področju energetike (vključno z nafto, 
električno energijo in plinom), vode, 
prometa (vključno z zračnim, vodnim in 
kopenskim), obveščanja (vključno z 
radiodifuzijo), financ, upravljanja, javnega 
zdravja itd. Da bi se spoprijeli s tem 
področjem misij, se zahteva vrsta 
sposobnosti, od katerih so mnoge prvotno 
povezane s fazo „zaščita“ ter tudi 
„priprava“. Cilj je izogniti se izrednim 
dogodkom ter ublažiti njihove morebitne 
posledice. Pri razvijanju zahtevanih 
sposobnosti bo poudarek na vprašanjih, kot 
so: analiza in ocena ranljivosti fizične 
infrastrukture in njenih operacij; varovanje 

Dejavnosti se bodo osredotočile na nesreče 
in cilje izrednih dogodkov, primeri 
infrastruktur vključujejo mesta obsežnih 
prireditev, pomembna mesta s politično 
(npr. poslopje parlamenta) ali simbolično 
(npr. določeni spomeniki) vrednostjo in 
javne storitve na področju energetike 
(vključno z nafto, električno energijo in 
plinom), vode, prometa (vključno z 
zračnim, vodnim in kopenskim), 
obveščanja (vključno z radiodifuzijo), 
financ, upravljanja, javnega zdravja itd. Da 
bi se spoprijeli s tem področjem misij, se 
zahteva vrsta sposobnosti, od katerih so 
mnoge prvotno povezane s fazo „zaščita“ 
ter tudi „priprava“. Cilj je izogniti se 
izrednim dogodkom ter ublažiti njihove 
morebitne posledice. Pri razvijanju 
zahtevanih sposobnosti bo poudarek na 
vprašanjih, kot so: analiza in ocena 
ranljivosti fizične infrastrukture in njenih 
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obstoječih in prihodnjih javnih in zasebnih 
kritičnih omrežnih infrastruktur, sistemov 
in storitev ob upoštevanju njihove fizične 
in funkcionalne strani; sistemi za nadzor in 
opozarjanje, ki omogočajo hiter odziv v 
primeru izrednih dogodkov; zaščita pred 
kaskadnimi učinki izrednih dogodkov.

operacij; varovanje obstoječih in 
prihodnjih javnih in zasebnih kritičnih 
omrežnih infrastruktur, sistemov in storitev 
ob upoštevanju njihove fizične in 
funkcionalne strani; sistemi za nadzor in 
opozarjanje, ki omogočajo hiter odziv v 
primeru izrednih dogodkov; zaščita pred 
kaskadnimi učinki izrednih dogodkov.

Obrazložitev

Na posledice nesreč se je treba sklicevati na začetku.

Predlog spremembe 167
Priloga I, „Teme“, oddelek 9.1 „Varnost“, naslov „Integracija varnostnih sistemov in 

interoperabilnost“, naslov

Integracija varnostnih sistemov in 
interoperabilnost:

Integracija varnostnih sistemov, 
medsebojno povezovanje in 
interoperabilnost:

Obrazložitev

Za dosego želenega cilja medsebojnega povezovanja med varnostnimi sistemi mora biti 
zagotovljeno njihovo lastno medsebojno povezovanje.

Predlog spremembe 168
Priloga I, „Teme“, oddelek 9.1 „Varnost“, naslov „Varnost in družba“

Varnost in družba:
Dejavnosti so medsektorske narave in jih je 
treba izvajati z vzajemnim delovanjem 
naravoslovnih znanosti, tehnologije in 
drugih znanosti, zlasti političnih, družbenih 
in humanističnih. Poudarek bo na 
usmerjenih kulturnih in socialno-
ekonomskih analizah, oblikovanju 
scenarijev in drugih raziskovalnih 
dejavnosti, povezanih s področji, kot so: 
varnost kot razvijajoč se koncept (izčrpne 
analize potreb, povezanih z varnostjo, da bi 
opredelili glavne funkcionalne zahteve za 
obravnavanje spreminjajočega se položaja 
varnosti); ranljivost in nove grožnje (npr. 
na področju terorizma in organiziranega 
kriminala); obnašanje državljanov v 
kriznih razmerah (npr. dojemanje terorizma 
in kriminala, obnašanje množic, javno 

Varnost, zaščita in družba:
Dejavnosti so medsektorske narave in jih je 
treba izvajati z vzajemnim delovanjem 
naravoslovnih znanosti, tehnologije in 
drugih znanosti, zlasti političnih, družbenih 
in humanističnih. Poudarek bo na 
usmerjenih kulturnih in socialno-
ekonomskih analizah, oblikovanju 
scenarijev in drugih raziskovalnih 
dejavnosti, povezanih s področji, kot so: 
kulturna, družbena in gospodarska 
razsežnost varnosti; varnost kot razvijajoč 
se koncept (izčrpne analize potreb, 
povezanih z varnostjo, da bi opredelili 
glavne funkcionalne zahteve za 
obravnavanje spreminjajočega se položaja 
varnosti); ranljivost, ki izhaja iz nesreč, in 
nove grožnje (npr. na področju terorizma in 
organiziranega kriminala); obnašanje 
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razumevanje in odobravanje varnostnih 
kontrol); pripravljenost državljanov v 
primeru terorističnih napadov; vprašanja v 
zvezi s komunikacijo med oblastmi in 
državljani v kriznih razmerah; dvigovanje 
javne zavesti glede groženj; smernice 
državljanom v zvezi z notranjimi sistemi za 
svetovanje in pomoč na področju varnosti 
v državah članicah in na ravni EU; 
vedenjske, psihološke in druge ustrezne 
analize storilcev kaznivih dejanj terorizma; 
etična vprašanja v zvezi z varstvom 
osebnih podatkov in integriteto informacij. 
Raziskave bodo namenjene tudi razvoju 
statističnih kazalnikov kriminala, da bi 
omogočili ocenjevanje sprememb 
kriminalitete.

državljanov v kriznih razmerah (npr. 
dojemanje terorizma in kriminala, 
obnašanje množic, javno razumevanje in 
odobravanje varnostnih kontrol); 
pripravljenost državljanov v primeru 
terorističnih napadov; vprašanja v zvezi s 
komunikacijo med oblastmi in državljani v 
kriznih razmerah; dvigovanje javne zavesti 
glede groženj; smernice državljanom v 
zvezi z notranjimi sistemi za svetovanje in 
pomoč na področju varnosti v državah 
članicah in na ravni EU; vedenjske, 
psihološke in druge ustrezne analize 
storilcev kaznivih dejanj terorizma; etična 
vprašanja v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov in integriteto informacij. 
Raziskave bodo namenjene tudi razvoju 
statističnih kazalnikov kriminala, da bi 
omogočili ocenjevanje sprememb 
kriminalitete.

Obrazložitev

Dobro je znano, da v angleščini obstaja razlika med besedama „varnost“ in „zaščita“. 
Predlaga se, da se ta značilnost angleškega jezika upošteva v naslovu, da se ne omeji obseg 
razlage tega odstavka.

Predlog spremembe 169
Priloga I, „Teme“, oddelek 9.1 „Varnost“, pododdelek „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 

2

Posebni ukrepi mednarodnega sodelovanja 
bodo mogoči v primeru vzajemnih koristi v 
skladu z varnostno politiko EU, kot so na 
primer raziskave v zvezi z varnostnimi 
ukrepi, ki jih je mogoče uporabljati po 
celem svetu.

Posebni ukrepi mednarodnega sodelovanja 
bodo mogoči v primeru vzajemnih koristi v 
skladu z varnostno politiko EU, kot so na 
primer raziskave v zvezi z ukrepi, ki jih je 
mogoče uporabljati po celem svetu, 
povezanimi z varnostjo in nesrečami.

Obrazložitev

Dve glavni točki odstavka morata biti navedeni tudi v zvezi z mednarodnim sodelovanjem. 

Predlog spremembe 170
Priloga I, „Teme“, oddelek 9.1 „Varnost“, pododdelek „Odziv na nastajajoče potrebe in 

nepredvidene politične potrebe“

Tema, ki obravnava raziskave na področju 
varnosti, je po svoji naravi in zasnovi 

Tema, ki obravnava raziskave na področju 
varnosti, je po svoji naravi in zasnovi 
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prožna. Dejavnosti bodo omogočile 
vključitev še nepoznanih prihodnjih 
groženj varnosti in s tem povezanih 
političnih potreb, ki se lahko pojavijo. 
Prožnost bo dopolnila zgoraj navedeno 
lastnost raziskovalnih dejavnosti, da sledijo 
zastavljenim nalogam.

prožna. Dejavnosti bodo omogočile 
vključitev še nepoznanih prihodnjih nesreč 
in groženj varnosti in s tem povezanih 
političnih potreb, ki se lahko pojavijo. 
Prožnost bo dopolnila zgoraj navedeno 
lastnost raziskovalnih dejavnosti, da sledijo 
zastavljenim nalogam.

Obrazložitev

Tudi tukaj mora biti besedilo prilagojeno tako, da se omenjajo na nesreče.

Predlog spremembe 171
Priloga I, „Teme“, oddelek 9.2 „Vesolje“, pododdelek „Dejavnosti“, naslov „Vesoljske 
aplikacije na voljo evropski družbi“, alinea 1 „Globalno nadzorovanje okolja in varnosti 

(GMES)“

Cilj je razviti primerne satelitske nadzorne 
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.

Cilj je razviti primerne satelitske nadzorne 
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 ter 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 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.
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Obrazložitev

Kot se je pokazalo, sta satelitsko spremljanje in nadzor lahko zelo učinkovita pri 
preprečevanju in ravnanju v primeru naravnih nesreč.

Predlog spremembe 172
Priloga III, naslov „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 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 sedmega 
okvirnega programa.

V nadaljevanju so na podlagi meril iz 
Priloge 1 določena raziskovalna področja 
za prvi okvirni 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 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. Prednost bodo imele tiste 
pobude, ki so v zvezi s cilji rezultat dela 
evropskih tehničnih platform ter 
zagotavljajo učinkovito organizacijo in 
ustanovitev mešanih družb za upravljanje 
naložb zasebnega sektorja ter evropskega 
in nacionalnega javnega financiranja, 
vključno s prispevki v obliki kapitala in 
subvencij v skladu z okvirnim programom 
za raziskave. 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 sedmega 
okvirnega programa.

Obrazložitev

Skupne tehnološke pobude iz člena 171 zahtevajo ustanovitev mešanih družb. Zmogljivost 
organizacije in upravljanja mora imeti prednost pri odločanju o sodelovanju Skupnosti.

Predlog spremembe 173
Priloga III, naslov „Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja“, odstavek 1
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V skladu s Prilogo II bo Skupnost 
zagotovila podporo (usklajevalni in 
podporni ukrep) Evropski investicijski 
banki (EIB). Ta podpora bo prispevala k 
skupnostnemu cilju spodbujanja zasebnih 
naložb v raziskave s povečanjem 
zmogljivosti banke, da zmanjša tveganje, 
in banki tako omogočila (i) višja posojila 
EIB za določeno stopnjo tveganja in (ii) 
financiranje bolj tveganih evropskih 
ukrepov RTR, kot bi bilo mogoče brez 
podpore Skupnosti.

V skladu s Prilogo II bo Skupnost 
zagotovila podporo (usklajevalni in 
podporni ukrep) Evropski investicijski 
banki (EIB). Ta podpora ima namen 
prispevati k cilju Skupnosti olajšanja in
spodbujanja zasebnih naložb v raziskave s 
povečanjem zmogljivosti banke, da 
zmanjša tveganje, in banki tako omogočila 
(i) višja posojila s strani EIB ali drugih 
finančnih posrednikov za določeno 
stopnjo tveganja in (ii) financiranje bolj 
tveganih evropskih ukrepov RTR, kot bi 
bilo mogoče brez podpore Skupnosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe 174
Priloga III, naslov „Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja“, odstavek 2

EIB bo posojala denarna sredstva, zbrana 
na mednarodnih finančnih trgih, v skladu s 
svojimi splošnimi pravili, predpisi in 
postopki. To podporo, skupaj z lastnimi 
sredstvi, bo nato uporabila za rezervacije in 
dodelitev kapitala v okviru banke za kritje 
dela tveganj, ki banki nastanejo v zvezi s 
temi posojili za večje upravičene evropske 
ukrepe RTR.

EIB bo posojala denarna sredstva, zbrana 
na mednarodnih finančnih trgih, v skladu s 
svojimi splošnimi pravili, predpisi in 
postopki. To podporo, skupaj z lastnimi
sredstvi, bo nato uporabila za rezervacije in 
dodelitev kapitala v okviru banke za kritje 
dela tveganj, ki banki nastanejo v zvezi s 
temi posojili za upravičene evropske 
ukrepe RTR.

Predlog spremembe 175
Priloga III, naslov „Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja“, odstavek 5, alinea 2

– Upravičenost večjih evropskih ukrepov 
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 

– Upravičenost evropskih ukrepov RTR. 
Ukrepi za upravljanje mešanih družb, ki 
izhajajo iz „skupne tehnološke pobude“, in 
obsežni projekti sodelovanja, ki jih 
financira Skupnost v okviru prispevajočih 
tem in dejavnosti tega posebnega 
programa, bodo obravnavani kot 
prednostni ukrepi za uporabo tega 
finančnega instrumenta. Prispevek 
Skupnosti EIB bo pogojen z obstojem 
delovnega ustroja, ki olajšuje izvajanje 
raziskovalnih projektov in/ali 
infrastruktur skozi dostop do trga 
kapitala, v obliki posojil ali tveganega 
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zavrnitve uporabe podpore za financiranje 
posojila, ki ga predlaga EIB.

kapitala. V ta namen lahko EIB uporabi 
druge instrumente (EIS) in druge 
finančne posrednike.

Obrazložitev

Prispevek EIB mora delovati v okviru cilja za olajšanje dostopa do zasebnega financiranja 
raziskav in razvoja. EIB mora oblikovati svojo posebno organizacijo ter tako ponuditi 
možnost sodelovanja z drugimi finančnimi telesi in posredniki. Posebno si je treba prizadevati 
za zagotavljanje lažjega dostopa za MSP.
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OBRAZLOŽITEV

Proti Evropi inovacij in znanja
EU si mora prizadevati za odličnost in zato je pomembno, da se obveže k ambicioznemu sistemu 
raziskav, razvoja in inovacij.

Evropski svet v Lizboni je predlagal strategijo za nov model gospodarske rasti, ki je okolju 
prijazen in usmerjen v napredek, njegova glavna orodja pa so znanstvene raziskave, 
tehnološki razvoj in inovacije. Zato je Evropski svet v Barceloni predlagal cilj, da se za 
raziskave, razvoj in inovacije do leta 2010 v celoti namenijo 3 % BDP Unije (dve tretjini iz 
zasebnega sektorja in ena tretjina iz javnega sektorja).

Kokovo poročilo1 je bilo referenčna točka za Locatellijevo poročilo2, ki navaja potrebne 
zahteve za to, da bo EU lahko dosegla zastavljene cilje do leta 2010: spodbujanje zasebnih 
naložb v raziskave; 
povečanje števila človeških virov na 8 raziskovalcev na 1 000 aktivnih delavcev ali skupno 
700 000 novih raziskovalcev;
podpora visoko-kakovostnih temeljnih raziskav: tesnejše povezave med svetom raziskav in 
poslovnim svetom, zlasti z MSP; izboljšanje komunikacijskih kanalov med raziskovalnimi 
politikami na evropski, nacionalni in regionalni ravni (prvoimenovana vključuje tudi EIB) in 
zmanjšanje birokracije ter poenostavitev postopkov. 

Na podlagi zgoraj navedenega je Komisija aprila 2005 predložila predlog sedmega okvirnega 
programa s proračunom 72,7 milijarde EUR za obdobje 2007–2013 (enakovredno dvema 
proračunoma sedmega okvirnega programa), sledi pa mu vrstica, ki sledi priporočanim 
smernicam iz Bögejevega poročila, ki je bilo v Parlamentu deležno izjemne podpore. 

V zvezi z vsebino sedmega okvirnega programa se Parlament strinja s predlogom Komisije in 
jasno navaja, da bo mogoče cilje uresničiti le, če se bo ohranila stopnja financiranja, ki jo 
predlagata Komisija in Parlament. 

Vendar dogovor Evropskega sveta iz decembra 2005 ter dogovor Sveta in Parlamenta o 
finančni perspektivi za 2007–2013 določata proračunska sredstva za sedmi okvirni program,
ki so skupaj skoraj za 30 % manjša kot v prvotnem predlogu Komisije, čeprav poznejši 
dogovor predlaga temeljit pregled proračuna Skupnosti za leto 2009. Komisija in Svet se 
bosta torej morala dogovoriti s Parlamentom o dodelitvi bistveno večjih proračunskih sredstev 
v skladu iz zahtevami sedmega okvirnega programa, zlasti te posebne ureditve, da bodo cilji 
lahko doseženi. 

Posebni program sodelovanja zajema 61 % skupnega proračuna sedmega okvirnega programa 
prvotne pobude Komisije. Cilj je s sodelovanjem med univerzami, raziskovalnimi centri, 
industrijo ter drugimi ustanovami v EU in v tretjih državah EU omogočiti prevzem 
vrhunskega položaja na več določenih znanstvenih in tehnoloških/strateških področjih. 
Predlog Komisije navaja devet prednostnih „Tem“, katerih značilnost je neprekinjenost s 
šestim okvirnim programom, in predlaga številne izboljšave, katerih cilj je olajševanje 
dostopa do programov za raziskovalne skupine. 
Poročevalec na splošno sprejema strukturo in vsebino predloga Komisije. Vendar meni, da so 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Besedila sprejeta, P6_TA (2005) 0077.
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pri naslednjih točkah potrebna dodatna pojasnila:

Multidisciplinarnost in interdiscipinarnost. Večji znanstveni napredek bo lažje omogočen 
v primeru skupnih predlogov za tehnološke in znanstvene „Teme“, ki se lahko uporabijo pri 
več kot eni temi, in če bodo nekatera zapletena vprašanja prednostnih „Tem“ v zvezi z 
interdisciplinarnostjo obravnavana hkrati glede na več disciplin. 

Okrepitev vloge industrije s tehnološkimi platformami. Za dosego ciljev Evropskega sveta 
v Barceloni in za povečanje konkurenčnosti sta ključna za izvajanje strukturiranega dialoga in 
zagotovitev sodelovanja z industrijo ter med industrijo in raziskovalnimi centri. 

Skupne tehnološke pobude. Potrebne so predvsem za zagotavljanje neprekinjenosti 
tehnoloških platform, ki bi lahko v omejenem številu primerov vzpostavile bolj celovita, 
ambiciozna in dolgoročna javno-zasebna partnerstva. Ta bi upravljale mešane družbe, v zvezi 
s katerimi glede na stopnjo kapitalskega vložka, ki ga zagotovi, Komisija zahteva mnenje 
Parlamenta, kot je določeno na podlagi člena 171. Ker je to povezano z novimi instrumenti 
tehničnega in finančnega upravljanja za sodelovanje v posebnem programu za sodelovanje, bo 
Komisija morala vzpostaviti strukture upravljanja, ki bodo zagotavljale izpolnjevanje meril, 
preglednost prednostnih nalog ter dobro in učinkovito upravljanje in bodo Evropskemu 
parlamentu redno pošiljale poročila. 

Sodelovanje MSP. Za zagotavljanje dejanskega sodelovanja MSP pri ukrepih in projektih v 
skladu s prednostno nalogo „Teme“ je treba oblikovati mehanizme. Predlog Komisije 
potrebuje v zvezi z naslednjimi vidiki natančnejšo opredelitev: 

a) določitev konkretnih ciljev za sodelovanje in proračun programa „Sodelovanje“ (20 %);
b) prizadevanje za najvišjo mogočo stopnjo prispevka iz vseh sredstev Skupnosti, vključno z 
EIB (Evropska investicijska banka) in EIS (Evropski investicijski sklad), za financiranje 
projektov, vključno s sodelovanjem MSP; 
c) vzpostavitev mehanizmov za izdelavo regionalnih, tematskih ali ozemeljskih razvrščanj v 
skupine za povečanje zmogljivosti sodelovanja; 
d) izboljšanje in poenostavitev upravnih postopkov. 

V zvezi s tem je pomembno določiti posebne ukrepe za usklajevanje s posebnim programom 
„Zmogljivosti“ in s programom za konkurenčnost in inovacije. 

Dopolnjevanje in sinergija. Med posebnim programom „Sodelovanje“ in drugimi ukrepi ter 
programi, kot na primer programom za konkurenčnost in inovacije, strukturnimi skladi in 
drugimi, ki so možni viri financiranja dejavnosti, infrastrukture ali projektov na področju 
raziskav in razvoja ali inovacij, je pomembno razviti dopolnjevanje in sinergijo.

V praksi tega ni lahko uresničiti zaradi obstoječih omejitev v pravilih, ki smo jih za uporabo 
sredstev in upravljanje programov oblikovali sami. Predlagan je postopek za predložitev 
celostnih programov na podlagi združevanja in ne podvajanja prizadevanj. Ta točka mora biti 
vključena v pravila o udeležbi.

Pregled proračuna. Ker dogovor o finančni perspektivi za 2007–2013, ki sta ga dosegla 
Parlament in Svet, ne ponuja finančnih sredstev, ki so potrebna za polno doseganje ciljev 
sedmega okvirnega programa ali tistih v posebnem programu „Sodelovanje“, poročevalec 
predlaga, da se v zvezi s pregledom finančnega okvira, obljubljenega za 2009, predloži 
predlog, ki bi ustrezno izražal prizadevanja Unije na tem področju.
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Odziv na nove potrebe in priložnosti. Posebni program „Sodelovanje“ mora biti odprt in 
prilagodljiv, da se lahko odzove na potrebe na območjih, kjer je napredek posebno hiter, ter se 
stalno spreminja in ga je za obdobje sedmih let težko napovedati in se sooča z različnimi 
političnimi zahtevami, ki se lahko pojavijo zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere se je 
treba hitro odzvati (epidemije itd.).

Usklajevanje z državami članicami. Okrepiti je treba mehanizme za usklajevanje 
programov raziskav, razvoja in inovacij držav članic in regij z okvirnim programom, zlasti 
posebno s tem posebnim programom, da bi dosegli optimizacijo finančnih sredstev, 
združevali prizadevanja in jih ne podvajali ter zgradili verodostojen Evropski raziskovalni 
prostor. 

Evropski raziskovalni prostor. Nujno je treba na področju Skupnosti krepiti načelo 
prednostnih ukrepov in ne medvladnega načina. Z drugimi besedami medvladno sodelovanje, 
kot je v okviru ERA NET, je treba podpirati le, če ukrepi sovpadajo s cilji sedmega okvirnega 
programa in če predlagatelji olajšajo in zagotovijo možnost sodelovanja na podlagi enakosti z 
drugimi udeleženci iz držav članic. 

Univerze kot bistveno raziskovalno omrežje in izobraževalni centri. Več kot 60 % 
raziskav v EU poteka na univerzah, tam pa tudi večina raziskovalcev pridobi izobrazbo. To je 
drugo področje, ki ga je v poročilu treba izpostaviti. Upoštevati ga je treba tudi pri prihodnjih 
odločitvah glede organizacije znanosti in tehnologije v EU ter mogočih ustanovitvah novih 
centrov odličnosti v kontekstu raziskav, kot je na primer Evropski inštitut za tehnologijo. 

Prenos tehnologije. Težave v zvezi s povezovanjem poslovnega sveta in sveta raziskav (v 
obe smeri) so dovolj znane. Zagotoviti in razviti je treba mehanizme in spodbude kot 
zagotovilo, da bo prenos znanja, izkušenj in tehnologij potekal tako, da bodo izsledki raziskav 
dostopni delodajalcem, posebno MSP, ki jih bodo lahko prilagodili in uporabili.

Mednarodno sodelovanje. Sodelovanje z državami, ki niso članice EU, se mora osredotočiti 
na tiste „Teme“, za katere lahko zagotovi pomembno dodano vrednost, mora pa biti dveh vrst: 
sodelovanje z industrializiranimi državami v zvezi z določenimi „Temami“, ki so v skupnem 
interesu, pri katerem imajo prednost „Teme“ tega programa; in sodelovanje z državami v 
razvoju pri programih, katerih cilj je spodbujanje izboljšanja gospodarskega razvoja, zdravja, 
socialnega varstva in okoljske trajnosti.

Premostitev digitalne vrzeli. Številke kažejo, da je tehnološka vrzel med državami članicami 
EU in regijami večja kot gospodarska vrzel ali vrzel v zvezi s kakovostjo življenja. Zato je 
nujno potrebno, da posebni program „Sodelovanje“ z učinkovitimi ukrepi za zmanjševanje 
tehnološke vrzeli med ozemeljskimi enotami nameni posebno pozornost vse večjemu 
zbliževanju med državami članicami Unije in regijami na področju znanosti in tehnologije. 

Razširjanje znanosti. Prav tako mora posebni program „Sodelovanje“ znanost in tehnologijo 
približati družbi ter tako prispevati tudi k razširjanju znanosti: to se mora kazati v pripravah in 
izvajanju projektov.

Vloga Evropskega parlamenta. EP mora izraziteje spremljati in nadzorovati izvajanje 
okvirnega programa, zlasti posebno tega posebnega programa. Parlament mora biti obveščen 
in predložiti mnenje o delovnem programu iz člena 6 in vseh dopolnilih tega člena, pa tudi o 
razčlenitvi proračuna.
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Skupni finančni instrumenti z EIB. Predlog Komisije uvaja subvencijo EIB. Njen cilj mora 
v širšem pomenu biti prispevek k olajševanju in vzpodbujanju naložb zasebnega sektorja v 
raziskave in razvoj. Mehanizem delitve tveganja lahko omejuje obseg (le krediti) in velikost 
(le veliki projekti): zato je treba raziskati vse možnosti skupnih dejavnosti z EIB in EIS, kjer 
je to smiselno, da bi sorazmerno glede na prizadevanje javnosti, ki ga predstavlja okvirni 
program, dosegli cilj, ki ga je postavil barcelonski vrh, da morata dve tretjini naložbe izhajati 
iz zasebnega sektorja. Prizadevati si je treba, da bi zagotovili ustrezno ponudbo financiranja s 
strani EIB v tem novem kontekstu in da ta ponudba podpira zahtevo, ki jo je treba spodbujati 
s sodelovanjem s tehnološko platformo in skupno tehnološko pobudo.


