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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja program Obzorje 2020, ki ga je oblikovala Komisija, saj je 
prepričana, da bo Evropski uniji z okrepitvijo njene konkurenčnosti pomagal pri premoščanju 
dolžniške krize in ponovnem ustvarjanju rasti.

Ta program bo prvič združil financiranje raziskav in inovacij EU v en program. Usmerjen je v 
uporabo znanstvenega napredka pri inovativnih proizvodih in storitvah, ki bodo ustvarili 
poslovne priložnosti in izboljšali življenje ljudi. S poenostavitvijo pravil in postopkov 
obravnavanja vlog si prizadeva zmanjšati birokratske postopke, da bi privabil več 
znanstvenikov in inovativnih podjetij.

Veljati bo začel januarja 2014, do leta 2020 pa bo imel na razpolago 87,74 milijarde EUR. 
Razdeljen je na tri splošne dele: 1. odlična znanost, 2. vodilni položaj v industriji, 3. družbeni 
izzivi. Pripravljavka mnenja meni, da bi moral odbor AGRI vsa svoja prizadevanja usmeriti v 
tretji del, ki zadeva zlasti kmetijsko tematiko. Tretji del je razdeljen na šest področij:

(a) zdravje, demografske spremembe in dobro počutje (9,07 milijarde EUR);

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morske in pomorske raziskave in 
biogospodarstvo (4,69 milijarde EUR);

(c) zanesljiva, čista in učinkovita energija (6,53 milijarde EUR);

(d) pametni, zeleni in integrirani prevoz (7,69 milijarde EUR);

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine (4,31 milijarde EUR);

(f) vključujoče, inovativne in varne družbe (4,31 milijarde EUR).

Pripravljavka mnenja poudarja, da morajo znanstveniki na področju zanesljive preskrbe s 
hrano in trajnostnega kmetijstva aktivno sodelovati s kmeti, zlasti v razpravah o raziskovalnih 
prednostnih nalogah, da bi se nova odkritja uporabila v praktičnem življenju. V te razprave je 
pomembno vključiti nevladne organizacije.

Pozdravlja tudi to, da je v primerjavi s sedmim okvirnim programom za raziskave na področju 
kmetijstva namenjeno občutno več sredstev. 

Glede na naraščajoče povpraševanje po hrani v Evropi in po svetu bi želela opozoriti na 
potrebo po spodbujanju raziskav na področju zmanjšanja živilskih odpadkov. Uporabiti je 
treba naravne vire, ki so bolj učinkoviti.

Med izmenjavo mnenj odbora AGRI o programu Obzorje 2020 je bilo rečeno, da je treba 
zmanjšati birokratske postopke. Pripravljavka mnenja meni, da je Komisija v tem predlogu 
znatno zmanjšala birokratske postopke in poenostavila postopek prijave.

Predlog je na splošno uravnotežen in zelo dobro oblikovan. Poslance poziva, naj bodo pri 
njegovi obravnavi konstruktivni, ter upa, da bo začel veljati 1. januarja 2014 in tako z novim 
letom pripomogel, da bodo znanstveniki prišli do novih spoznanj, kar bo okrepilo 
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konkurenčnost Evrope.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednja predloga sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Obzorje 2020 sledi trem prednostnim 
nalogam, tj. ustvarjanje odlične znanosti 
(„odlična znanost“), oblikovanje vodilnega 
položaja industrije („vodilni položaj 
industrije“) in reševanje družbenih izzivov 
(„družbeni izzivi“). Te prednostne naloge 
je treba izvajati s posebnim programom, ki 
je sestavljen iz treh delov za posredne 
ukrepe ter enega dela za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča (JRC).

(2) Obzorje 2020 sledi trem prednostnim 
nalogam, tj. ustvarjanje odlične znanosti 
(„odlična znanost“), oblikovanje vodilnega 
položaja industrije in kmetijstva („vodilni 
položaj industrije in kmetijstva“) in 
reševanje družbenih izzivov („družbeni 
izzivi“). Te prednostne naloge bi bilo treba 
izvajati s posebnim programom, ki je 
sestavljen iz treh delov za posredne ukrepe 
ter enega dela za neposredne ukrepe 
Skupnega raziskovalnega središča (JRC).

Obrazložitev

Opredeljeni cilj doseči vodilni položaj industrije ne omenja kmetijstva, čeprav je več kot 4,5 
milijard evrov proračunskih sredstev programa dodeljenih prav raziskavam in inovacijam na 
tem področju.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Znanstveno bazo Unije je treba nujno 
okrepiti in razširiti ter imeti raziskave in 
nadarjenost v svetovnem merilu, da se 
zagotovi dolgoročna konkurenčnost in 
blaginja Evrope. Del I „Odlična znanost“ 
mora podpirati dejavnosti Evropskega 

(5) Znanstveno bazo Unije je treba nujno 
okrepiti in razširiti ter imeti raziskave in 
nadarjenost v svetovnem merilu, da se 
zagotovi dolgoročna konkurenčnost in 
blaginja Evrope. Del I „Odlična znanost“ 
bi morala podpirati dejavnosti Evropskega 
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raziskovalnega sveta na področju 
pionirskih raziskav, prihodnje in 
nastajajoče tehnologijami, ukrepe Marie 
Curie in evropske raziskovalne 
infrastrukture. Te dejavnosti morajo biti 
usmerjene v dolgoročno ustvarjanje 
usposobljenosti, se močno osredotočati na 
naslednjo generacijo znanosti, sistemov in 
raziskovalcev ter podpirati nove talente v 
Uniji in pridruženih državah. Dejavnosti 
Unije v podporo odlični znanosti morajo
pripomoči k uveljavitvi evropskega 
znanstvenega prostora ter znanstveni 
sistem Unije narediti konkurenčnejši in 
privlačnejši v svetovnem merilu.

raziskovalnega sveta na področju 
pionirskih raziskav, prihodnje in 
nastajajoče tehnologije, ukrepe Marie 
Curie in raziskovalne infrastrukture držav 
članic, združenih v evropsko mrežo 
znanstvenih infrastruktur. Te dejavnosti 
bi morale biti usmerjene v dolgoročno 
ustvarjanje usposobljenosti, se močno 
osredotočati na naslednjo generacijo 
znanosti, sistemov in raziskovalcev ter 
podpirati nove talente v Uniji in 
pridruženih državah. Dejavnosti Unije v 
podporo odlični znanosti bi morale
pripomoči k uveljavitvi evropskega 
znanstvenega prostora ter znanstveni 
sistem Unije narediti konkurenčnejši in 
privlačnejši v svetovnem merilu.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Neposredne ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča je treba izvajati 
prožno, učinkovito in pregledno, pri čemer 
je treba upoštevati ustrezne potrebe 
uporabnikov Skupnega raziskovalnega 
središča in politike Unije ter zaščiti 
finančne interese Unije. Raziskovalne 
dejavnosti je treba po potrebi prilagoditi 
tem potrebam ter znanstvenemu in 
tehnološkemu razvoju, doseči pa morajo 
znanstveno odličnost.

(13) Neposredne ukrepe Skupnega 
raziskovalnega središča bi bilo treba 
izvajati prožno, učinkovito in pregledno, 
pri čemer je treba upoštevati ustrezne 
potrebe uporabnikov politiki Unije in 
Skupnega raziskovalnega središča ter 
zaščiti finančne interese Unije.
Raziskovalne dejavnosti bi bilo treba po 
potrebi prilagoditi tem potrebam ter 
znanstvenemu in tehnološkemu razvoju, 
doseči pa morajo znanstveno odličnost.

Obrazložitev

Vrstni red je napačen. V predlaganem besedilu se politike Skupnega raziskovalnega središča 
omenjajo pred političnimi odgovornostmi Unije.

Predlog spremembe 4



PE489.458v02-00 6/21 AD\908034SL.doc

SL

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Skupno raziskovalno središče mora
dodatne vire še naprej zagotavljati prek 
konkurenčnih dejavnosti, vključno z 
udeležbo pri posrednih ukrepih Obzorja 
2020, delom tretjih oseb in v manjši meri 
izkoriščanjem intelektualne lastnine.

(14) Skupno raziskovalno središče bi 
moralo dodatne vire še naprej zagotavljati 
prek konkurenčnih dejavnosti, vključno z 
delom tretjih oseb in v manjši meri 
izkoriščanjem intelektualne lastnine.

Obrazložitev

Predlog za Skupno raziskovalno središče določa prednostni položaj glede na druga 
znanstvena središča EU. Skupno raziskovalno središče bi moralo prejemati proračunska 
sredstva in ne bi smelo imeti dostopa do sredstev iz drugih naslovov programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) krepi evropske raziskovalne 
infrastrukture, vključno z e-
infrastrukturami.

d) krepi raziskovalne infrastrukture držav 
članic, ki sestavljajo evropsko mrežo 
znanstvenih infrastruktur, vključno z e-
infrastrukturo.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del II „Vodilni položaj industrije“ krepi v 
skladu s prednostno nalogo „vodilni 
položaj industrije“ iz člena 5(2)(b) Uredbe 
(EU) št. XX/2012 [Obzorje 2020] vodilni 
položaj industrije in njeno konkurenčnost 
tako, da sledi naslednjim posebnim ciljem:

Del II „Vodilni položaj industrije in 
kmetijstva“ krepi v skladu s prednostno 
nalogo „vodilni položaj industrije in 
kmetijstva“ iz člena 5(2)(b) Uredbe (EU) 
št. XX/2012 [Obzorje 2020] vodilni 
položaj industrije in kmetijstva in njeno 
konkurenčnost tako, da sledi naslednjim 
posebnim ciljem:
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 1.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in 
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
produktivni in z viri gospodarni sistemi 
primarne proizvodnje, spodbudijo s tem 
povezane ekosistemske storitve skupaj s 
konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami;

(b) zagotoviti zadostno oskrbo z varno in 
visokokakovostno hrano ter drugimi 
ekološkimi proizvodi tako, da se razvijejo 
produktivni in z viri gospodarni sistemi 
(vključno s prehransko, energetsko in 
ogljično učinkovitostjo in učinkovito rabo 
vode in tal), polno izkoristi potencial 
kmetijskih bioloških odpadkov, zmanjšajo 
odpadki v celotni verigi preskrbe s hrano, 
od primarne proizvodnje do končne 
porabe, spodbudijo s tem povezane 
ekosistemske storitve skupaj s 
konkurenčnimi in nizkoogljičnimi 
dobavnimi verigami;

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Rezultati in učinek posebnega programa se 
ocenijo s kazalniki uspešnosti, med katere 
spadajo po potrebi tudi objave v uglednih 
publikacijah, mobilnost raziskovalcev, 
dostopnost do raziskovalnih struktur, 
naložbe s financiranjem dolga in tveganim 
kapitalom, MSP, ki uvajajo inovacije v 
podjetje ali na trg, sklici na ustrezne 
raziskovalne dejavnosti v dokumentih 
politik ter posebni učinki na politike.

Rezultati in učinek posebnega programa se 
ocenijo s kazalniki uspešnosti, med katere 
spadajo po potrebi tudi objave v uglednih 
publikacijah, mobilnost raziskovalcev, 
dostopnost do raziskovalnih struktur, 
naložbe s financiranjem dolga in tveganim 
kapitalom, MSP, ki uvajajo inovacije v 
podjetje ali na trg, sklici na ustrezne 
raziskovalne dejavnosti v dokumentih 
politik, posebni učinki na politike in 
uporaba rezultatov raziskav v praksi.
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Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 
netehnološke in družbene inovacije. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 
ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev.

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje, 
netehnološke in družbene inovacije in 
uporaba v praksi. Samo celovit pristop do 
inovacij lahko hkrati rešuje družbene izzive 
ter spodbuja ustanavljanje novih 
konkurenčnih podjetij in sektorjev.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek, in za iskanje 
rešitev na osnovi bolj participativnih 
raziskav. Sem spadajo: poznavanje 
zdravstvenih dejavnikov in doseganje čim 
večje učinkovitosti zdravstvenih sistemov, 
podpiranje politik, ki spodbujajo 
podeželska območja in ozaveščanje
potrošnikov, stvarno odločanje o energetski 
politiki ter zagotavljanje potrošniku 
prijaznega evropskega elektroenergetskega 
omrežja, podpiranje z dokazi podprte 
prometne politike in napovedi, podpiranje 
ublažitve podnebnih sprememb in strategij 
za prilagoditev nanje, z viri učinkovite 
pobude, pobude za učinkovitost in
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zadostnost virov ter ukrepi v smeri 
zelenega in vzdržnega gospodarstva.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiranje številnih zelo tveganih 
vizionarskih znanstveno-tehnoloških 
sodelovalnih raziskovalnih projektov v 
zgodnji fazi je potrebno za uspešno iskanje 
novih temeljev za izrazito nove prihodnje 
tehnologije. Ker je ta dejavnost izrazito 
tematsko neopredeljena in nedoločevalna, 
omogoča nove ideje v najširšem spektru 
tem in disciplin, ne glede na to, kdaj se 
porodijo in od kod prihajajo. Spodbujanje 
takih krhkih idej zahteva prilagodljiv, 
tveganju prijazen in zelo meddisciplinaren 
raziskovalni pristop, ki znatno presega 
stroge tehnološke okvire. Da se v 
prihodnosti doseže vodilni položaj znanosti 
in industrije, je odločilno, da se na 
področju raziskav in inovacij pritegne in 
spodbuja udeležba novih akterjev z 
visokim potencialom, kot so mladi 
raziskovalci in MSP z visoko razvito 
tehnologijo.

Podpiranje številnih zelo tveganih 
vizionarskih znanstveno-tehnoloških 
sodelovalnih raziskovalnih projektov v 
zgodnji fazi je potrebno za uspešno iskanje 
novih temeljev za izrazito nove prihodnje 
tehnologije. Ker je ta dejavnost izrazito 
tematsko neopredeljena in nedoločevalna, 
omogoča nove ideje v najširšem spektru 
tem in disciplin, ne glede na to, kdaj se 
porodijo in od kod prihajajo. Spodbujanje 
takih krhkih idej zahteva prilagodljiv, 
tveganju prijazen in zelo meddisciplinaren 
raziskovalni pristop, ki znatno presega 
stroge tehnološke okvire. Da se v 
prihodnosti doseže vodilni položaj znanosti 
in industrije, je odločilno, da se na 
področju raziskav in inovacij pritegne in 
spodbuja udeležba novih akterjev z 
visokim potencialom, kot so mladi 
raziskovalci, MSP z visoko razvito 
tehnologijo in raziskovalke.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4 - točka 1.4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je postaviti temelje za evropsko 
industrijo, da bo lahko ostala na čelu 
inovacijskih dosežkov tudi srednje- in 
dolgoročno. Sem spadajo razvoj 
nastajajočih orodij, npr. s sintezno 
biologijo, bioinformatiko in sistemsko 
biologijo, ter izkoriščanje zbliževanja z 

Cilj je postaviti temelje za evropsko 
industrijo, da bo lahko ostala na čelu 
inovacijskih dosežkov tudi srednje- in 
dolgoročno. Sem spadajo razvoj 
nastajajočih orodij, npr. s sintezno 
biologijo, bioinformatiko in sistemsko 
biologijo, ter izkoriščanje zbliževanja z 
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drugimi omogočitvenimi tehnologijami, 
kot so nanotehnologije (npr. 
bionanotehnologija) in IKT (npr. 
bioelektronika). Na teh in drugih vrhunskih 
področjih so potrebni ustrezni ukrepi v prid 
raziskav in razvoja, da se olajša učinkovit 
prenos in izvajanje v nove uporabe (sistem 
za doziranje zdravil, biosenzorji, biočipi 
itd.).

drugimi omogočitvenimi tehnologijami, 
kot so nanotehnologije (npr. 
bionanotehnologija) in IKT (npr. 
bioelektronika) ter rastlinska in kmetijska 
biotehnologija. Na teh in drugih vrhunskih 
področjih so potrebni ustrezni ukrepi v prid 
raziskav in razvoja, da se olajša učinkovit 
prenos in izvajanje v nove uporabe (sistem 
za doziranje zdravil, biosenzorji, biočipi, 
rastlinska genska tehnologija itd.).

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4 - točka 1.4.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4.2. Biotehnološki Industrijski procesi 1.4.2. Biotehnološki proizvodi in procesi

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.5 - točka 1.5.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrij, kot so kemična, celulozna in 
papirna industrija, steklarska industrija ter 
industrija neželeznih kovin in jekla, z 
občutnim izboljšanjem učinkovitosti virov 
in energetske učinkovitosti ter 
zmanjševanjem okoljskih učinkov takih 
industrijskih dejavnosti. Poudarek bo na 
razvoju in potrjevanju omogočitvenih 
tehnologij za inovativne snovi, materiale in 
tehnološke rešitve za nizkoogljične 
proizvode, energetsko manj intenzivnih 
procesih in storitvah v celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti ter uvajanju 
tehnologij in tehnik z izredno nizko 
proizvodnjo ogljika, da se dosežejo 
posebna znižanja intenzivnosti emisij 

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrij, kot so kemična, celulozna in 
papirna industrija, steklarska, gradbena 
industrija ter industrija neželeznih kovin in 
jekla, z občutnim izboljšanjem 
učinkovitosti virov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjševanjem okoljskih 
učinkov takih industrijskih dejavnosti. 
Poudarek bo na razvoju in potrjevanju 
omogočitvenih tehnologij za inovativne 
snovi, materiale in tehnološke rešitve za 
nizkoogljične proizvode, energetsko manj 
intenzivnih procesih in storitvah v celotni 
verigi ustvarjanja vrednosti ter uvajanju 
tehnologij in tehnik z izredno nizko 
proizvodnjo ogljika, da se dosežejo 
posebna znižanja intenzivnosti emisij 
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toplogrednih plinov. toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za MSP bo pri posameznem 
družbenem izzivu ali omogočitveni 
tehnologiji zajel vsa področja znanosti, 
tehnologije in inovacij ter temeljil na 
pristopu od spodaj navzgor, tako da se 
bodo lahko financirale vse obetavne ideje, 
zlasti medsektorski in meddisciplinarni 
projekti.

Instrument za MSP bo pri posameznem 
družbenem izzivu ali omogočitveni 
tehnologiji zajel vsa področja znanosti, 
tehnologije in inovacij, vključno s 
kmetijstvom, ter temeljil na pristopu od 
spodaj navzgor, tako da se bodo lahko 
financirale vse obetavne ideje, zlasti 
medsektorski in meddisciplinarni projekti.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo spodbudilo tržno naravnane 
inovacije, da se inovacijske zmogljivosti 
podjetij izboljšajo tako, da se izboljšajo 
okvirni pogoji za inovacije ter odpravijo 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij, zlasti MSP in podjetij 
srednje velikosti s potencialom za hitro 
rast. Prav tako se podpirajo posebne 
storitve za spodbujanje inovacij (npr. 
uporaba intelektualne lastnine, mrež za 
javno oddajanje naročil, podpiranje uradov 
za prenos tehnologije, strateško 
načrtovanje) ter pregledi javnih 
inovacijskih politik.

To bo spodbudilo tržno naravnane 
inovacije, da se inovacijske zmogljivosti 
podjetij izboljšajo tako, da se izboljšajo 
okvirni pogoji za inovacije ter odpravijo 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij, vključno z 
neskladnostjo med tehnološkimi 
inovacijami in zakonodajo EU, zlasti na 
področju kmetijstva, MSP in podjetij 
srednje velikosti s potencialom za hitro 
rast. Prav tako se podpirajo posebne 
storitve za spodbujanje inovacij (npr. 
uporaba intelektualne lastnine, mrež za 
javno oddajanje naročil, podpiranje uradov 
za prenos tehnologije, strateško 
načrtovanje) ter pregledi javnih 
inovacijskih politik.
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Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba razumevanja zdravja in 
bolezni za ljudi vseh starosti, da se lahko 
razvijejo novi in boljši ukrepi za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje. Meddisciplinarne translacijske 
raziskave o patofiziologiji bolezni so 
bistvenega pomena za boljše razumevanje 
vseh vidikov bolezenskih procesov, 
vključno z novo določitvijo mej med 
normalnimi variacijami in samo boleznijo 
na osnovi molekularnih podatkov, ter za 
potrjevanje in uporabo rezultatov raziskav 
v klinični praksi.

Izboljšati je treba razumevanja zdravja in 
bolezni za ljudi vseh starosti, da se lahko 
razvijejo novi in boljši ukrepi za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje. Glede na zvezo med zdravjem 
človeka in živali so meddisciplinarne
translacijske raziskave o patofiziologiji 
bolezni bistvenega pomena za boljše 
razumevanje vseh vidikov bolezenskih 
procesov, vključno z novo določitvijo mej 
med normalnimi variacijami in samo 
boleznijo na osnovi molekularnih 
podatkov, ter za potrjevanje in uporabo 
rezultatov raziskav v klinični praksi.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirali se bodo povezovanje 
infrastruktur in informacijskih struktur in 
virov (vključno s tistimi iz kohortnih študij, 
protokolov, zbirk podatkov, kazalcev itd.) 
ter standardizacija, interoperabilnost, 
skladiščenje in delitev podatkov ter dostop 
do njih, da se omogoči ustrezno 
izkoriščanje takih podatkov. Pozornost je 
treba nameniti obdelavi podatkov, 
upravljanju znanja, modeliranju in 
vizualizaciji.

Podpirali se bodo povezovanje 
infrastruktur in informacijskih struktur in 
virov (vključno s tistimi iz kohortnih študij, 
protokolov, zbirk podatkov, kazalcev itd.) 
ter standardizacija, interoperabilnost, 
skladiščenje in delitev podatkov o ljudeh 
in živalih ter dostop do njih, da se omogoči 
ustrezno izkoriščanje takih podatkov. 
Pozornost je treba nameniti obdelavi 
podatkov, upravljanju znanja, modeliranju 
in vizualizaciji.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo in gozdarstvo, morske in 
pomorske raziskave in biogospodarstvo

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1. Trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo 2.1. Trajnostno in konkurenčno kmetijstvo 
in gozdarstvo

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

Potrebni so ustrezno znanje, prenos 
znanja, orodja, storitve in inovacije, da se 
podprejo produktivnejši, z viri 
učinkovitejši in odpornejši kmetijski in 
gozdarski sistemi, ki zagotavljajo dovolj 
hrane, krme, biomase in drugih surovin ter 
ekosistemske storitve, obenem pa 
podpirajo razvoj gospodarskih zmožnosti 
preživetja podeželskega prebivalstva in 
podeželskih inovativnih MSP. Z 
raziskavami in inovacijami se bodo 
zagotovile možnosti za vključitev 
kmetijskih, podnebnih in okoljskih ciljev v
bolj trajnostno proizvodnjo, npr. 
izboljšanje genskega potenciala rastlin za 
njihovo boljše prilagajanje biotskim in 
abiotskim stresom, povečanje 
produktivnosti kmetijstva in njegove 
učinkovitosti z viri, zmanjšanje erozije tal 
in emisij toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva, izboljšanje učinkovite rabe
hranil in vode, zmanjševanje odvisnosti od 
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mednarodnega uvoza rastlinskih beljakovin 
v Evropo, večanje biotske raznovrstnosti v 
primarnih proizvodnih sistemih.

Obrazložitev

Tudi raziskave v kmetijstvu pomagajo iskati rešitve. K trajnostnemu kmetijstvu bodo s svojim 
genskim potencialom in zmožnostjo učinkovitejše rabe hranil in vode prispevale zlasti 
rastline. To bi moralo biti bolj izrecno omenjeno in izraženo.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1.1. Povečanje učinkovitosti proizvodnje 
in obvladovanje posledic podnebnih 
sprememb ob zagotavljanju vzdržnosti in 
odpornosti

2.1.1. Povečanje učinkovitosti proizvodnje, 
kakovosti in varnosti hrane, vzdržnosti in 
odpornosti ter obvladovanje posledic 
podnebnih sprememb in njihovo blaženje

Obrazložitev

Kakovost in varnost hrane, kot so zdravje rastlin, organoleptične in prehranske značilnosti 
(vitamini, mikrohranila).

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z dejavnostmi se bosta povečali 
produktivnost ter sposobnost prilagajanja 
rastlin, živali in proizvodnih sistemov pri 
obvladovanju hitro spreminjajočih se 
okoljskih in podnebnih razmer ter vse 
redkejših naravnih virov. Iz tega izhajajoče 
inovacije bodo podlaga za prehod na 
gospodarstvo z nizko porabo energije, 
nizkimi emisijami in nizkimi odpadki v 
celotni dobavni verigi hrane in krme. Poleg 

Z dejavnostmi se bosta povečali 
produktivnost ter sposobnost prilagajanja 
rastlin, živali in proizvodnih sistemov pri 
obvladovanju hitro spreminjajočih se 
okoljskih in podnebnih razmer ter vse 
redkejših naravnih virov. Iz tega izhajajoče 
inovacije in njihov prenos k vsem 
zadevnim gospodarskim subjektom bodo 
podlaga za prehod na gospodarstvo z nizko 
porabo energije, nizkimi emisijami in 
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tega, da prispevajo k prehranski varnosti, 
bodo ustvarile nove možnosti za uporabo 
biomase in stranskih proizvodov iz 
kmetijstva in gozdarstva v raznovrstnih 
uporabah v neprehrambene namene.

nizkimi odpadki v celotni dobavni verigi 
hrane in krme. Poleg tega, da prispevajo k 
prehranski varnosti, bodo ustvarile nove 
možnosti za uporabo biomase, bioloških 
odpadkov, kmetijskih in gozdarskih 
ostankov ter stranskih proizvodov iz 
kmetijstva in gozdarstva v raznovrstnih 
uporabah v neprehrambene namene (zlasti 
energetskih in kemičnih).

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij. 
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme. 
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi in medsektorske 
sinergije, pri čemer naj bi se hkrati 
zagotovili učinkovita uporaba virov (vode, 
tal, hranilnih snovi, energije) in ekološka 
celovitost podeželskih območij. Poudarek 
bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in inovativnih
agronomskih praksah, vključno z uporabo 
preciznih tehnologij in pristopov za 
ekološko okrepitev v korist vseh vrst
kmetijstva. Genetsko izboljšanje rastlin in 
živali v smislu lastnosti prilagajanja, 
odpornosti in produktivnosti bo 
pregledano in razvito ob upoštevanju vseh 
tehnik konvencionalne in sodobne vzreje 
ter bo temeljilo na boljši uporabi genskih 
virov. Ustrezna pozornost bo namenjena 
upravljanju tal za povečanje plodnosti 
prsti, da se izboljša donosnost pridelkov in 
živalska proizvodnja ter se pridelek 
vzdržno poveča. Spodbujali se bodo 
zdravje živali in rastlin ter integrirani 
ukrepi za obvladovanje bolezni in 
škodljivih organizmov. Strategije za 
izkoreninjenje živalskih bolezni, vključno z 
zoonozami, bodo obravnavane skupaj z 
raziskavami o protimikrobni odpornosti. 
Preučevanje učinkov praks o dobrem 
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obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

počutju živali bo pomagalo reševati 
logistične in praktične probleme 
komercialnih uporabnikov in družbene 
probleme državljanov EU. Navedena 
področja bodo podpirale temeljne 
raziskave, v katerih bodo obravnavana 
ustrezna biološka vprašanja in podprt 
razvoj in izvajanje politik Unije.

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1.2. Zagotavljanje ekosistemskih storitev 
in javnih dobrin

2.1.2. Okrepitev večfunkcionalnosti 
kmetijstva, vključno z ekosistemskimi 
storitvami in javnimi dobrinami

Obrazložitev

Večfunkcionalnost kot celostni pristop za združitev uporabe kmetijstva in ekosistemskih 
storitev; za usklajenost s skupno kmetijsko politiko in programi za raziskave. Večfunkcionalna 
vloga kmetijstva se mora okrepiti npr. z zagotavljanjem ekosistemskih storitev in javnih 
dobrin, a tudi z ustvarjanjem pogojev za boljše razumevanje kmetijskih/gozdarskih sistemov.

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo ter estetiko 
krajine) in pomembne ekološke storitve, 
kot so funkcionalna ter biotska 
raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, ohranjanje
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
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dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju in oblikovanju 
politik, razvoj kazalnikov za ustrezno 
merjenje rezultatov, ki jih bodo kmetje 
dosegli z dejavnostmi blaženja podnebnih 
sprememb, ter ocena učinka njihove 
netržne vrednosti. Razviti je treba tudi 
sistem za izračun denarne vrednosti 
posebnih javnih dobrin in storitev, ki jih
zagotavljajo kmetje, saj bodo imeli v 
prihodnjih letih v kmetijski politiki vse 
pomembnejšo vlogo ekološko usmerjeni 
ukrepi. Obravnavati bo treba vprašanja, 
kot sta opredelitev in razvoj raznovrstnih 
kmetijskih/gozdnih/obdelovalnih sistemov 
in vzorcev krajine, ki lahko izboljšajo 
zagotavljanje javnih dobrin in storitev. Po 
socialno-ekonomskih in primerjalnih 
merilih bodo obravnavani 
kmetijski/gozdarski sistemi in njihova 
trajnost. Z razvojem podeželja s 
spremembami v aktivnem upravljanju 
kmetijskih sistemov, npr. z uporabo 
tehnologij in novih praks, zlasti 
upravljanjem hranil v tleh, se bosta 
izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

Obrazložitev

Socialno-ekonomske raziskave kmetijskih in gozdarskih sistemov morajo biti vključene v 
raziskave o večfunkcionalnih vidikih kmetijstva in bi se morale izvajati, da bi podprli prehod 
k dejavnemu upravljanju kmetijskih sistemov.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve za vse vrste kmetijstva in 
proizvodov, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
kmetijski in živilski industriji (c) 
zmanjševanju porabe vode in energije pri 
predelavi hrane, prevozu in distribuciji ter 
(d) zmanjšanju živilskih odpadkov za 50 % 
do leta 2030.

Obrazložitev

Obstajajo različne vrste kmetijstva in kmetijskih proizvodov, od konvencionalnih do ekoloških 
in vzdržno intenzivnih. Vključiti je treba vse vrste kmetijstva in kmetijskih proizvodov, saj so 
cilj vseh varni in zdravi proizvodi. Kmetijstvo in primarna proizvodnja sta ključna sestavna 
dela agroživilskega sektorja, inovacije v kmetijski industriji pa lahko pomembno prispevajo k 
zdravi in trajnostni prehrani, npr. z izboljšanjem zdravih sestavin v rastlinah.
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Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s hrano, predelavo, 
pakiranjem, nadzorom nad predelavo, 
zmanjševanjem odpadkov, uporabo 

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s kmetijsko proizvodnjo, 
hrano, predelavo, pakiranjem, nadzorom 
nad predelavo, zmanjševanjem odpadkov, 



AD\908034SL.doc 19/21 PE489.458v02-00

SL

stranskih proizvodov in varno rabo 
oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

uporabo stranskih proizvodov in varno 
rabo oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Obrazložitev

Kmetijska proizvodnja je prva v proizvodnji živil in krme in mora biti zato izrecno omenjena.
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Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podpiranjem določanja standardov se bo 
pospešila uporaba novih biomaterialov in 
storitev na trgu.

S podpiranjem določanja standardov se bo 
pospešila uporaba novih biomaterialov in 
storitev na trgu, tako v kopenskih in 
vodnih proizvodnih sistemih kot pri 
končnem uporabniku.

Obrazložitev

Jasno je treba navesti, da se bodo standardi določali v vsej vrednostni verigi, od primarne 
proizvodnje (kopenske ali vodne) do končnega uporabnika. Le tako bo zagotovljeno 
doseganje skupnih ciljev v vsej vrednostni verigi.
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Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnost usmerjene dejavnosti se bodo 
izvajale v vseh sektorjih biogospodarstva, 
vključno z razvojem zbirk podatkov, 
kazalnikov in modelov, ki obravnavajo 
globalne, evropske, nacionalne in 
regionalne razsežnosti. Razvit bo evropski 
observatorij za biogospodarstvo, ki bo 
opredeljeval in spremljal dejavnosti Unije 
in globalne dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij, razvil ključne kazalnike 
uspešnosti ter spremljal inovacijske 
politike v biogospodarstvu.

V prihodnost usmerjene dejavnosti se bodo 
izvajale v vseh sektorjih biogospodarstva, 
vključno z razvojem zbirk podatkov, 
kazalnikov in modelov, ki obravnavajo 
globalne, evropske, nacionalne in 
regionalne razsežnosti. Razvit bo evropski 
observatorij za biogospodarstvo, ki bo 
združeval vse zainteresirane strani iz 
znanosti, industrije in civilne družbe in
opredeljeval in spremljal dejavnosti Unije 
in globalne dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij, razvil ključne kazalnike 
uspešnosti ter spremljal inovacijske 
politike v biogospodarstvu.
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Predlog sklepa
Priloga I – del IV – točka 3 – točka 3.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo

3.2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo in gozdarstvo, morske in 
pomorske raziskave in biogospodarstvo
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