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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 premostitvi 
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 v 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 milijard EUR);

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morske in pomorske raziskave ter 
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 milijard 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. Dosti 
učinkoviteje bo treba uporabljati naravne vire.

Med izmenjavo mnenj odbora AGRI o programu Obzorje 2020 je bilo rečeno, da je treba 
zmanjšati birokratske postopke. Pripravljavka mnenja meni, da jih je Komisija s tem 
predlogom znatno zmanjšala 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 naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 
in gospodarske blaginje ter okoljske 
trajnosti in si zastavila cilj, da do leta 2020 
poveča porabo sredstev za raziskave in 
razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda, 
obenem pa razvija kazalnik inovacijske 
intenzivnosti. Na tej podlagi vodilna 
pobuda Unija inovacij določa strateški in 
celostni pristop k raziskavam in inovacijam 
ter določa okvir in cilje, h katerim mora v 
prihodnosti prispevati financiranje raziskav 
in inovacij v EU. Raziskave in razvoj so 
ključni dejavniki tudi za druge vodilne 
pobude strategije Evropa 2020, zlasti za 
Evropo, gospodarno z viri, industrijsko 
politiko za dobo globalizacije in evropsko 
digitalno agendo. Poleg tega ima pri 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, 
kohezijska politika ključno vlogo s 
krepitvijo zmogljivosti in zagotavljanjem 
priložnosti za odličnost.

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij ter uporabe njihovih rezultatov 
kot ključne gonilne sile družbene in 
gospodarske blaginje ter okoljske trajnosti 
in si zastavila cilj, da do leta 2020 poveča 
porabo sredstev za raziskave in razvoj na 
3 % bruto domačega proizvoda, obenem pa 
razvija kazalnik inovacijske intenzivnosti. 
Na tej podlagi vodilna pobuda Unija 
inovacij določa strateški in celostni pristop 
k raziskavam in inovacijam ter določa 
okvir in cilje, h katerim mora v prihodnosti 
prispevati financiranje raziskav in inovacij 
v EU. Raziskave in razvoj so ključni 
dejavniki tudi za druge vodilne pobude 
strategije Evropa 2020, zlasti za Evropo, 
gospodarno z viri, industrijsko politiko za 
dobo globalizacije in evropsko digitalno 
agendo. Poleg tega ima pri doseganju ciljev 
strategije Evropa 2020, povezanih z 
raziskavami in inovacijami, kohezijska 
politika ključno vlogo s krepitvijo 
zmogljivosti in zagotavljanjem priložnosti 
za odličnost.

Predlog spremembe 2
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti na svetovni 
ravni, spodbujanje vodilnega položaja v 
industriji, ki bo podprl inovacije in 
podjetja, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, ter spoprijemanje z 
družbenimi izzivi, kar bo neposreden 
odgovor na izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, saj se bodo podprle 
dejavnosti, ki obsegajo celoten razpon od 
raziskav do trga. Obzorje 2020 mora 
podpreti vse faze v inovacijski verigi, zlasti 
dejavnosti, ki so bližje trgu, vključno z 
inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami 
in je namenjeno zadovoljevanju 
raziskovalnih potreb širokega spektra 
politik Unije, saj daje poudarek na najširšo 
možno uporabo in razširjanje znanja, 
ustvarjenega s podprtimi dejavnostmi, vse 
do njegovega tržnega izkoriščanja. 
Prednostne naloge Obzorja 2020 morajo 
biti podprte tudi s programom v okviru 
Pogodbe Euratom za raziskave in 
usposabljanje.

(11) Obzorje 2020 – okvirni program za 
raziskave in inovacije v Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: „Obzorje 2020“) se 
osredotoča na tri prednostne naloge, 
namreč ustvarjanje odlične znanstvene 
baze, ki bo pripomogla h krepitvi 
odličnosti na področju znanosti in
kmetijstva na svetovni ravni, spodbujanje 
vodilnega položaja v industriji, ki bo 
podprl inovacije in podjetja, vključno z 
malimi in srednje velikimi podjetji, ter 
spoprijemanje z družbenimi izzivi, kar bo 
neposreden odgovor na izzive, opredeljene 
v strategiji Evropa 2020, saj se bodo 
podprle dejavnosti, ki obsegajo celoten 
razpon od raziskav do trga. Obzorje 2020 
mora podpreti vse faze v inovacijski verigi, 
zlasti dejavnosti, ki so bližje trgu, vključno 
z inovativnimi finančnimi instrumenti ter 
netehnološkimi in socialnimi inovacijami 
in je namenjeno zadovoljevanju 
raziskovalnih potreb širokega spektra 
politik Unije, saj daje poudarek na najširšo 
možno uporabo in razširjanje znanja, 
ustvarjenega s podprtimi dejavnostmi, vse 
do njegovega tržnega izkoriščanja. 
Prednostne naloge Obzorja 2020 morajo 
biti podprte tudi s programom v okviru 
Pogodbe Euratom za raziskave in 
usposabljanje.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Kmetijska gospodarstva v Uniji so 
večinoma tudi mala in srednja podjetja, v 
tem trenutku pa manjka usklajenosti med 
raziskavami in tehnološkimi inovacijami 



PE489.455v02-00 6/25 AD\908035SL.doc

SL

ter zakonodajo Unije, ki se uporablja za 
kmetijske proizvode, zaradi česar postaja 
vse težje, da bi evropska mala in srednja 
podjetja dejavno uporabljala najnovejši 
tehnološki razvoj. Da bi v celoti izkoristili 
kmetijske raziskave v Uniji, bi bilo treba 
zakonodajo prilagoditi tako, da bi 
evropskim kmetijam omogočala hitrejše 
prevzemanje in učinkovitejšo rabo nove 
tehnologije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Osrednji cilj Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije in zlasti 
MSP ter biti odprto za nove udeležence, saj 
združuje celoten razpon podpore za 
raziskave in inovacije v enem skupnem 
strateškem okviru, vključno z 
racionaliziranim nizom oblik financiranja, 
in uporablja pravila za udeležbo z načeli, ki 
veljajo za vse ukrepe v okviru programa. 
Preprostejša pravila financiranja bi morala 
zmanjšati upravne stroške udeležbe in 
prispevati k zmanjšanju števila finančnih 
napak. 

(15) Osrednji cilj Obzorja 2020 je 
poenostavitev, kar bi morali v celoti 
odražati njegova zasnova, pravila, finančno 
upravljanje in izvajanje. Obzorje 2020 bi 
moralo pritegniti močno udeležbo univerz, 
raziskovalnih središč, industrije in zlasti 
MSP, pa tudi civilne družbe, ter biti odprto 
za nove udeležence, saj združuje celoten 
razpon podpore za raziskave in inovacije v 
enem skupnem strateškem okviru, vključno 
z racionaliziranim nizom oblik 
financiranja, in uporablja pravila za 
udeležbo z načeli, ki veljajo za vse ukrepe 
v okviru programa. Preprostejša pravila 
financiranja bi morala zmanjšati upravne 
stroške udeležbe in prispevati k zmanjšanju 
števila finančnih napak. 

Obrazložitev

Raziskovalne dejavnosti ne zadevajo le raziskovalcev, javnih organov in podjetij, temveč tudi 
civilno družbo.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19



AD\908035SL.doc 7/25 PE489.455v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU.

(19) Izvajanje Obzorja 2020 lahko 
spodbudi uvedbo dopolnilnih programov, 
ki vključujejo udeležbo le nekaterih držav 
članic, udeležbo Unije pri programih, ki jih 
izvaja več držav članic, ali ustanovitev 
skupnih podjetij ali drugih struktur v 
smislu členov 184, 185 in 187 PDEU, 
morajo pa biti odprte za udeležbo drugih 
držav članic in vključevati postopke, ki 
bodo omogočali sodelovanje novih držav.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo ter okrepilo javno zaupanje v 
znanost, mora Obzorje 2020 dajati 
prednost ozaveščenemu udejstvovanju 
državljanov in civilne družbe pri zadevah, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, in 
sicer s spodbujanjem znanstvenega 
izobraževanja, večjo dostopnostjo znanosti, 
razvojem odgovornih načrtov za raziskave 
in inovacije, ki bodo odpravili pomisleke in 
izpolnili pričakovanja državljanov in 
civilne družbe, ter spodbujanjem njihove 
udeležbe pri dejavnostih v okviru 
Obzorja 2020.

(20) Da bi se poglobil odnos med znanostjo 
in družbo ter ponovno vzpostavilo in
poglobilo javno zaupanje v znanost, bi 
moral program Obzorje 2020 dajati 
prednost dejavnemu udejstvovanju 
državljanov in civilne družbe pri zadevah, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, in 
sicer s spodbujanjem participativnih 
raziskav, znanstvenega izobraževanja, 
večjo dostopnostjo znanosti, razvojem 
odgovornih načrtov za raziskave in 
inovacije ter za praktično uporabo 
njihovih rezultatov, ki bodo odpravili 
pomisleke in izpolnili pričakovanja 
državljanov in civilne družbe, ter 
spodbujanjem njihove udeležbe pri 
dejavnostih v okviru Obzorja 2020.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, bi moral program Obzorje 2020 
razviti tesne sinergije z drugimi programi 
Unije na področju izobraževanja, vesolja, 
okolja, konkurenčnosti in malih ter 
srednjih podjetij, notranje varnosti, kulture 
in medijev ter s skladi kohezijske ter
razvojno politiko in s skupno kmetijsko 
politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja), ki lahko posebej pomagajo pri 
krepitvi nacionalnih raziskovalnih in 
inovacijskih zmogljivosti v okviru strategij 
pametne specializacije.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Obzorje 2020 bi moralo spodbujati 
sodelovanje s tretjimi državami na podlagi 
skupnega interesa in vzajemne koristi. 
Potrebno bi bilo prizadevanje za 
mednarodno sodelovanje na področju 
znanosti, tehnologije in inovacij, ki bi 
pripomoglo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 glede krepitve 
konkurenčnosti in spoprijemanja z 
družbenimi izzivi ter podprlo zunanje in 
razvojne politike Unije, vključno z 
razvojem sinergij z zunanjimi programi, 
obenem pa prispevalo k mednarodnim 
zavezam Unije, kot je doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja.

(30) Program Obzorje 2020 bi moral
spodbujati sodelovanje s tretjimi državami, 
predvsem državami evropske sosedske 
politike, in sicer na podlagi skupnega 
interesa in vzajemne koristi. Potrebno bi 
bilo prizadevanje za mednarodno 
sodelovanje na področju znanosti, 
tehnologije in inovacij, ki bi pripomoglo k 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020 
glede krepitve konkurenčnosti in 
spoprijemanja z družbenimi izzivi ter 
podprlo zunanje in razvojne politike Unije, 
vključno z razvojem sinergij z zunanjimi 
programi, obenem pa prispevalo k 
mednarodnim zavezam Unije, kot je 
doseganje razvojnih ciljev tisočletja.

Predlog spremembe 9
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Potrebo po novem pristopu k nadzoru 
in upravljanju tveganja na področju
financiranja raziskav v Uniji je priznal 
Evropski svet 4. februarja 2011, ko je 
pozval k vzpostavitvi novega ravnovesja 
med zaupanjem in nadzorom ter 
prevzemanjem tveganja in izogibanjem 
tveganju. Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 11. novembra 2010 o 
poenostavitvi izvajanja raziskovalnih 
okvirnih programov pozval k 
pragmatičnemu premiku k upravni in 
finančni poenostavitvi ter izrazil mnenje, 
da bi moralo upravljanje financiranja 
evropskih raziskav bolj temeljiti na 
zaupanju in udeležencem omogočati večja 
tveganja. Poročilo o vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa za raziskave (2007–
2013) ugotavlja, da je za pomemben 
napredek pri poenostavitvi potreben bolj 
radikalen pristop in da je treba ponovno 
obravnavati potrebe glede ravnovesja med 
tveganjem in zaupanjem.

(32) Evropski svet je 4. februarja 2011 
potrdil, da je potreben nov pristop k 
strategiji za upravljanje tveganja, ki bi ga 
razvili na podlagi dokazov in kot del 
strategije Unije za financiranje raziskav. 
Obenem je pozval k vzpostavitvi novega 
ravnotežja med zaupanjem in nadzorom ter 
med tveganjem in izogibanjem tveganju. 
Evropski parlament je v svoji resoluciji 
z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov pozval k pragmatičnemu 
premiku k upravni in finančni 
poenostavitvi ter izrazil mnenje, da bi 
moralo upravljanje financiranja evropskih 
raziskav bolj temeljiti na zaupanju in 
raziskovalcem omogočati večja tveganja. 
Poročilo o vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa za raziskave (2007–
2013) ugotavlja, da je potreben pomemben 
napredek proti poenostavljenim 
postopkom, s čimer bi pokazali zaupanje 
Unije v raziskovalce in jih spodbudili k 
hitrejšemu napredovanju v znanosti in 
tehnologiji.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa Obzorje 2020 – okvirni 
program za raziskave in inovacije (2014–
2020) (v nadaljnjem besedilu: 
„Obzorje 2020“) in določa okvir, ki ureja 
podporo Unije dejavnostim na področju 
raziskav in inovacij ter spodbuja boljše 
izkoriščanje industrijskega potenciala 
politik na področju inovacij, raziskav in 

Ta uredba določa Obzorje 2020 – okvirni 
program za raziskave in inovacije (2014–
2020) (v nadaljnjem besedilu: 
„Obzorje 2020“) in določa okvir, ki ureja 
podporo Unije dejavnostim na področju 
raziskav in inovacij ter uporabe njihovih 
rezultatov, spodbuja pa tudi boljše 
izkoriščanje industrijskega potenciala 
politik na področju inovacij, raziskav in 
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tehnološkega razvoja. tehnološkega razvoja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vodilnemu položaju v industriji, in (b) vodilnemu položaju v industriji in 
kmetijstvu ter

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti; 
usmerjena javna posvetovanja; ter 
pregledni in interaktivni postopki, ki 
zagotavljajo, da so podprte odgovorne 
raziskave in inovacije.

1. Pri izvajanju Obzorja 2020 se upoštevajo 
nasveti in vložki: svetovalnih skupin 
neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni, 
ki jih ustanovi Komisija; strukture dialoga, 
ustvarjene v skladu z mednarodnimi 
sporazumi za znanost in tehnologijo; v 
prihodnost usmerjene dejavnosti; 
usmerjena javna posvetovanja, tudi z 
nevladnimi organizacijami in drugimi 
skupinami civilne družbe, ter pregledni in 
interaktivni postopki, ki zagotavljajo, da so 
podprte odgovorne raziskave in inovacije.

Obrazložitev

Raziskovalne dejavnosti ne zadevajo le raziskovalcev, javnih organov in podjetij, temveč tudi 
civilno družbo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo in gozdarstvo, morske in 
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in biogospodarstvo; pomorske raziskave in biogospodarstvo;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
obravnavajo celoten spekter znanstveno 
podprtih inovacij: od zgodnjih raziskovanj 
nastajajočih in občutljivih zamisli v 
majhnem obsegu in od spodaj navzgor do 
oblikovanja novih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti okoli 
transformativnih novih raziskovalnih 
področij; ter obsežne in združene 
raziskovalne pobude, ki temeljijo na 
raziskovalnem načrtu, katerega namen je 
doseči ambiciozne in prodorne cilje. Vsaka 
od teh treh ravni izvajanja ima svojo 
posebno vrednost, obenem pa se 
dopolnjujejo in so povezane. Na primer, 
raziskave v majhnem obsegu lahko 
odkrijejo potrebo po razvoju novih tem, kar 
lahko vodi v ukrepanje velikega obsega, ki 
temelji na načrtih. Obsegajo številne 
akterje na področju raziskav, vključno z 
mladimi raziskovalci in raziskovalno 
intenzivnimi MSP, in skupnosti 
zainteresiranih strani (civilne družbe, 
oblikovalce politike, industrijo in javne 
raziskovalce), ki so osredotočeni na 
raziskovalne načrte, medtem ko le-ti 
nastajajo, zorijo in se širijo.

Prihodnje in nastajajoče tehnologije 
obravnavajo celoten spekter znanstveno 
podprtih inovacij: od zgodnjih raziskovanj 
nastajajočih in občutljivih zamisli v 
majhnem obsegu in od spodaj navzgor do 
oblikovanja novih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti okoli 
transformativnih novih raziskovalnih 
področij; ter obsežne in združene 
raziskovalne pobude, ki temeljijo na 
raziskovalnem načrtu, katerega namen je 
doseči ambiciozne in prodorne cilje. Vsaka 
od teh treh ravni izvajanja ima svojo 
posebno vrednost, obenem pa se 
dopolnjujejo in so povezane. Na primer, 
raziskave v majhnem obsegu lahko 
odkrijejo potrebo po razvoju novih tem, kar 
lahko vodi v ukrepanje velikega obsega, ki 
temelji na načrtih. Obsegajo številne 
akterje na področju raziskav, vključno z 
mladimi raziskovalci, raziskovalkami in 
raziskovalno intenzivnimi MSP, in 
skupnosti zainteresiranih strani (civilne 
družbe, oblikovalce politike, industrijo in 
javne raziskovalce), ki so osredotočeni na 
raziskovalne načrte, medtem ko le-ti 
nastajajo, zorijo in se širijo.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Čeprav ima Evropa na področju raziskav in Čeprav ima Evropa na področju raziskav in 
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inovacij velik in raznolik nabor 
usposobljenih človeških virov, ga je treba 
nenehno dopolnjevati, izboljševati in 
prilagajati hitro rastočim potrebam trga 
dela. Danes samo 46 % teh človeških virov 
dela v poslovnem sektorju, kar je v 
primerjavi z glavnimi gospodarskimi 
konkurenti Evrope, npr. Kitajsko (69 %), 
Japonsko (73 %) in ZDA (80 %), precej 
nizek odstotek. Poleg tega demografski 
dejavniki kažejo, da bo v naslednjih nekaj 
letih nesorazmerno število raziskovalcev 
doseglo starost za upokojitev. To bo skupaj 
s potrebo po precej večjem številu 
visokokakovostnih delovnih mest za 
raziskovalce zaradi vedno večje 
raziskovalne intenzivnosti evropskega 
gospodarstva eden glavnih izzivov, s 
katerimi se bodo evropski izobraževalni, 
raziskovalni in inovacijski sistemi soočili v 
prihodnjih letih.

inovacij velik in raznolik nabor 
usposobljenih človeških virov, ga je treba 
nenehno dopolnjevati, izboljševati in 
prilagajati hitro rastočim potrebam trga 
dela. Danes samo 46 % teh človeških virov 
dela v poslovnem sektorju, kar je v 
primerjavi z glavnimi gospodarskimi 
konkurenti Evrope, npr. Kitajsko (69 %), 
Japonsko (73 %) in ZDA (80 %), precej 
nizek odstotek. Poleg tega demografski 
dejavniki kažejo, da bo v naslednjih nekaj 
letih nesorazmerno število raziskovalcev 
doseglo starost za upokojitev. To bo skupaj 
s potrebo po precej večjem številu 
visokokakovostnih delovnih mest za 
raziskovalce zaradi vedno večje 
raziskovalne intenzivnosti evropskega 
gospodarstva eden glavnih izzivov, s 
katerimi se bodo evropski izobraževalni, 
raziskovalni in inovacijski sistemi soočili v 
prihodnjih letih. Glede na to, da je eden od 
ciljev programa zagotoviti dejansko 
uveljavljanje enakosti spolov in 
vključevanje tega načela na področju 
raziskav in inovacij, je treba tudi 
spodbujati več žensk k udejstvovanju v 
raziskovalnem sektorju ter k popolnemu 
uresničevanju njihovega potenciala.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
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konkurenčno prednost evropske industrije. 
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

konkurenčno prednost evropske industrije. 
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja, kmetijstva itd.). 
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.2.3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osredotočanje na upravljanje 
nanotehnologije v družbeno korist.

Osredotočanje na upravljanje 
nanotehnologije v družbeno korist, 
upoštevaje previdnostno načelo. Poleg 
ocene tveganja tudi vrednotenje družbene 
sprejemljivosti različnih in specifičnih vrst 
uporabe nanotehnologije.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Močna znanstvena, tehnološka in 
inovacijska baza na področju 
biotehnologije bo podprla evropske 

Močna znanstvena, tehnološka in 
inovacijska baza na področju 
biotehnologije bo podprla evropske 
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industrijske panoge in s tem zagotovila 
vodilni položaj v tej ključni omogočitveni 
tehnologiji. Ta položaj se bo še bolj okrepil 
z vključitvijo ocene varnosti in upravnih 
vidikov splošnih tveganj pri uporabi 
biotehnologije.

industrijske panoge in s tem zagotovila 
vodilni položaj v tej ključni omogočitveni 
tehnologiji. Ta položaj se bo še bolj okrepil 
z vključitvijo ocene varnosti in upravnih 
vidikov splošnih tveganj pri uporabi 
biotehnologije, kar bo omogočilo varen 
časovni načrt uporabe.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 
vrsto novih uporab ter okrepila industrijsko 
bazo Unije in njeno inovacijsko 
zmogljivost. Primeri, ki kažejo vedno večji 
pomen biotehnologije, so uporabe v 
industriji, vključno z biokemikalijami, 
katerih tržni delež naj bi se povečal na 12–
20 % kemične proizvodnje do leta 2015. 
Biotehnologija obravnava tudi številna od 
t. i. dvanajstih pravil zelene kemije zaradi 
selektivnosti in učinkovitosti biosistemov. 
Morebitna ekonomska bremena za podjetja 
Unije se lahko zmanjšajo z izkoriščanjem 
potenciala biotehnoloških procesov in 
bioloških izdelkov za zmanjšanje emisij 
CO2, ki bodo po ocenah znašale od 1 do 
2,5 milijarde ton ekv. CO2 na leto do 
leta 2030. V evropskem biofarmacevtskem 
sektorju že približno 20 % zdravil izhaja iz 
biotehnologije, do 50 % teh zdravil je 
novih. Biotehnologija odpira tudi nove 
možnosti za izkoriščanje ogromnega 
potenciala morskih virov za proizvodnjo 
inovativnih industrijskih, zdravstvenih in 
okoljskih uporab. Za nastajajoč sektor 
morske (modre) tehnologije je predvideno, 
da bo rasel za 10 % na leto.

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 
vrsto novih uporab ter okrepila industrijsko 
bazo Unije in njeno inovacijsko 
zmogljivost. Primeri, ki kažejo vedno večji 
pomen biotehnologije, so uporabe v 
industriji, vključno z biokemikalijami, 
katerih tržni delež naj bi se povečal na 12–
20 % kemične proizvodnje do leta 2015, 
tudi v kmetijstvu pri proizvodnji rastlin, 
kar je izhodiščna točka v vrednostni verigi 
proizvodnje hrane in biogospodarstva kot 
celote. Biotehnologija obravnava tudi 
številna od t. i. dvanajstih pravil zelene 
kemije zaradi selektivnosti in učinkovitosti 
biosistemov. Morebitna ekonomska 
bremena za podjetja Unije se lahko 
zmanjšajo z izkoriščanjem potenciala 
biotehnoloških procesov in bioloških 
izdelkov za zmanjšanje emisij CO2, ki 
bodo po ocenah znašale od 1 do 
2,5 milijarde ton ekv. CO2 na leto do 
leta 2030. Biotehnologija odpira tudi nove 
možnosti za izkoriščanje ogromnega 
potenciala morskih virov za proizvodnjo 
inovativnih industrijskih, zdravstvenih in 
okoljskih uporab. Za nastajajoči sektor 
morske (modre) tehnologije je predvideno, 
da bo rasel za 10 % na leto.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4.3 - točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Industrijski procesi, ki temeljijo na 
biotehnologiji

(b) Proizvodi in procesi, ki temeljijo na 
biotehnologiji

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – točka 1.4.3 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj industrijske biotehnologije za 
konkurenčne industrijske proizvode in 
procese (npr. na področju kemije, zdravja, 
rudarstva, energije, celuloze in papirja, 
tekstila, škroba, živilske predelave) in 
njene okoljske razsežnosti.

Razvoj industrijske biotehnologije za 
konkurenčne proizvode in procese (npr. na 
področju gradbeništva, kemije, zdravja, 
rudarstva, energije, celuloze in papirja, 
tekstila, škroba, kmetijske proizvodnje in 
živilske predelave) in njene okoljske 
razsežnosti.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.3 - točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Podpora raziskovalno intenzivnih MSP (b) Podpora raziskovalno intenzivnih MSP 
na vseh področjih, tudi v kmetijstvu

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.3 - točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Povečanje inovacijske zmogljivosti 
MSP

(c) Povečanje inovacijske zmogljivosti 
MSP na vseh področjih, tudi v kmetijstvu
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3 – točka 3.3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiranje tržno usmerjenih inovacij, da bi 
izboljšali okvirne pogoje za inovacije in 
odpravili posebne ovire, ki zlasti 
preprečujejo rast inovativnih MSP.

Podpiranje tržno usmerjenih inovacij, da bi 
izboljšali okvirne pogoje za inovacije in 
odpravili posebne ovire, ki zlasti 
preprečujejo rast inovativnih MSP – med 
drugim tudi premajhna usklajenost 
tehnoloških inovacij in zakonodaje Unije, 
predvsem v kmetijstvu.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1,3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljša dobro počutje in je 
stroškovno učinkovito. Spodbujanje 
zdravja in preprečevanje bolezni je odvisno 
tudi od razumevanja dejavnikov zdravja, 
učinkovitih preventivnih orodij, kot so 
cepiva, učinkovitega nadzorovanja zdravja 
in bolezni ter pripravljenosti, pa tudi od 
učinkovitih programov presejanja.

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljša dobro počutje in je 
stroškovno učinkovito. Spodbujanje 
zdravja in preprečevanje bolezni je odvisno 
tudi od razumevanja dejavnikov zdravja, 
tudi povezave med zdravjem ljudi in živali, 
učinkovitih preventivnih orodij, kot so 
cepiva, učinkovitega nadzorovanja zdravja 
in bolezni ter pripravljenosti, ter od 
učinkovitih programov presejanja, ki bi 
morali zajemati tudi uporabo antibiotikov 
pri živalih.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 2. Zagotavljanje hrane, trajnostno 
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kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo

kmetijstvo in gozdarstvo, morske in 
pomorske raziskave ter biogospodarstvo

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2,1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je zagotoviti zadostno preskrbo 
varne hrane in drugih bioloških izdelkov 
visoke kakovosti z razvojem produktivnih 
in sistemov primarne proizvodnje, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire, ter s 
spodbujanjem povezanih storitev 
ekosistema ob konkurenčnih in 
nizkoogljičnih industrijah. To bo pospešilo 
prehod na trajnostno evropsko 
biogospodarstvo.

Posebni cilj je zagotoviti zadostno preskrbo 
varne hrane in drugih bioloških izdelkov 
visoke kakovosti z razvojem produktivnih 
in sistemov primarne proizvodnje, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire, ter s 
spodbujanjem povezanih storitev 
ekosistema ob konkurenčnih in 
nizkoogljičnih industrijah. To bo pospešilo 
prehod na konkurenčno trajnostno 
evropsko biogospodarstvo.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2,1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano. 
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire (zlasti vodo, zemljišča 
in fosilne vire ogljika), z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano in pitno 
vodo za evropsko in vedno številčnejše 
svetovno prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano. 
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
predvsem zaradi inovacij v tehnikah 
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%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika 
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 2030 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

učinkovitejše proizvodnje in manjšega 
števila živine na nekaterih področjih, naj 
bi se delež emisij iz kmetijstva na svetovni 
ravni do leta 2030 povečal na 20 %. Poleg 
tega bo morala Evropa zagotoviti zadostno 
dobavo surovin, energije in industrijskih 
proizvodov v razmerah, ko se bodo 
zmanjševali viri fosilnega ogljika 
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Po podatkih Eurostata se samo v 
Uniji letno zavrže 89 milijonov ton hrane, 
kar je enako 180 kg hrane na prebivalca.
Zato so potrebni ukrepi, da bi to količino 
zmanjšali (vsaj za 50 % do leta 2030), 
preprečili potrato hrane in ponovno 
uporabili hrano, ki bi jo sicer zavrgli, 
potrebne pa so še druge pobude, da bi 
biološke odpadke iz kmetijstva pretvorili v 
dragocen vir. Morali bi razviti tudi
raziskovalne smeri, usmerjene v analizo 
in merjenje količin zavržene hrane s 
pomočjo ustreznih metodologij. Poleg tega 
so pri širjenju živalskih in rastlinskih 
škodljivcev in bolezni, vključno z 
zoonozami in patogeni, ki se prenašajo s 
hrano, nacionalne meje brez pomena. 
Medtem ko so potrebni učinkoviti 
nacionalni preprečevalni ukrepi, je 
ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva nadaljnje medsektorske 
sinergije ter pluralnost pristopov.

Obrazložitev

Potrata hrane ima hude posledice z okoljskega, socialno-ekonomskega, prehranskega in 
etičnega vidika; pojavlja se na vseh stopnjah prehranjevalne verige in je prisotna tako v 
razvitih državah kot v državah v razvoju. Zato je bistveno, da se zmanjša s pomočjo kampanj 
osveščanja in razvoja novih tehnologij npr. za embalažo ali načine shranjevanja živil.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2,1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potencial bioloških virov in ekosistemov bi 
lahko uporabili na precej bolj trajnosten, 
učinkovit in celosten način. Lahko bi se na 
primer bolje izkoristil potencial biomase 
gozdov in tokov odpadkov kmetijskega, 
vodnega, industrijskega in tudi urbanega 
izvora.

Potencial bioloških virov in ekosistemov bi 
lahko uporabili na precej bolj trajnosten, 
učinkovit in celosten način. Lahko bi se na 
primer bolje izkoristil potencial biomase 
gozdov in iz kmetijstva ter tokov odpadkov 
kmetijskega, vodnega, industrijskega in 
tudi urbanega izvora.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga 1 – del III – razdelek 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če se z 
njim upravlja na trajnosten način, lahko 
zmanjša vpliv primarne proizvodnje in 
dobavne verige kot celote. Lahko poveča 
njihovo konkurenčnost in zagotovi 
poslovne priložnosti za razvoj podeželja in 
obalnih regij, vključno s priložnostmi za 
nova delovna mesta. Izzivi, povezani z 
zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostnim 
kmetijstvom in splošnim 
biogospodarstvom, so evropske in svetovne 
narave. Ukrepi na ravni Unije so 
bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano in 
krmo, bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če ga 
bomo upravljali na trajnosten način, lahko 
zmanjša vpliv primarne proizvodnje in 
dobavne verige kot celote. Lahko poveča 
njihovo konkurenčnost in zagotovi 
poslovne priložnosti za razvoj podeželja in 
obalnih regij, vključno s priložnostmi za 
nova delovna mesta. Izzivi, povezani z 
zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostnim 
kmetijstvom in splošnim 
biogospodarstvom, so evropske in svetovne 
narave. Ukrepi na ravni Unije so 
bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 
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skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost. 
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost. 
Potrebna so posebna prizadevanja za 
zagotovitev, da bodo kmeti in njihove 
predstavniške organizacije sodelovali pri 
izmenjavi znanj ter določanju 
raziskovalnih prednostnih nalog. 
Raziskovalce bi bilo treba spodbujati k 
sodelovanju pri izmenjavi znanja, tudi o že 
obstoječih raziskavah. Raven Unije je 
potrebna tudi za zagotavljanje skladnosti 
pri obravnavanju tega izziva v različnih 
sektorjih in z močnimi povezavami z 
zadevnimi politikami Unije. Usklajevanje 
raziskav in inovacij na ravni Unije bo 
spodbudilo in pomagalo pri pospeševanju 
potrebnih sprememb po vsej Uniji.

Obrazložitev

Izmenjava znanja mora biti posebno prilagojena kmetom in njihovim predstavniškim 
organizacijam, ki imajo slabše pogoje za sodelovanje v tovrstnih izmenjavah kot podjetja. 
Mnenja kmetov o raziskovalnih prednostnih nalogah je treba upoštevati. Znanstveniki 
dobivajo predvsem pobude za izvajanje novih raziskav, ne pa tudi za razlago in razpravo o 
obstoječih raziskovalnih dosežkih z nestrokovnjaki, ki jih želijo uporabljati.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo (a) Trajnostno in konkurenčno kmetijstvo 
in gozdarstvo

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov in povečanje 
storitev ekosistema, vključno z reševanjem 
in blažitvijo podnebnih sprememb. 
Dejavnosti se osredotočajo na bolj 
trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarneje 
izkoriščajo vire (vključno z 
nizkoogljičnimi) in so bolj prožni, hkrati pa 
tudi na razvoj storitev, konceptov in politik 
za cvetoča podeželska gospodarstva.

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov in povečanje 
storitev ekosistema, vključno z reševanjem 
in blažitvijo podnebnih sprememb.
Dejavnosti se osredotočajo na bolj 
trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarneje 
izkoriščajo vire (vključno s cilji glede rabe 
hranil in energetske učinkovitosti ter z 
nizkoogljičnimi cilji) in so bolj odporni ter 
povečujejo kakovost in vrednost 
kmetijskih proizvodov, hkrati pa tudi na 
razvoj storitev, konceptov in politik za 
cvetoča podeželska gospodarstva ter 
inovativna podeželska mala in srednja 
podjetja. Pri razvijanju zmogljivosti za 
pridobivanje znanja in pri prenosu 
inovacij v kmetijstvu je osnovni namen 
obrniti nenehno upadanje evropskega 
potenciala za rast donosa in ustvariti 
uspešen krog za doseganje trajnostno 
intenzivnejše kmetijske proizvodnje v 
Uniji. Poudariti bi tudi morali, da so za 
zmanjšanje ogljičnega odtisa kmetijstva 
pomembne kratke dobavne verige.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izpolniti zahteve državljanov po 
varni, zdravi in cenovno dostopni hrani ter 
ustvariti bolj trajnostno predelavo in 
distribucijo hrane in krme ter bolj 
konkurenčen sektor hrane. Dejavnosti se 
osredotočajo na zdravo in varno hrano za 
vse, ozaveščeno izbiro potrošnikov in 
konkurenčne metode predelave hrane, ki 
porabijo manj virov in ustvarijo manj 

Cilj je izpolniti zahteve državljanov po 
varni, zdravi in cenovno dostopni hrani ter 
ustvariti bolj trajnostno predelavo, 
distribucijo in potrošnjo hrane in krme ter 
bolj konkurenčen sektor hrane. Dejavnosti 
se osredotočajo na pester nabor zdrave, 
pristne, visokokakovostne in varne hrane
za vse, ozaveščeno izbiro potrošnikov in 
konkurenčne metode predelave hrane, ki 
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stranskih proizvodov in odpadkov. porabijo manj virov in aditivov ter 
ustvarijo manj stranskih proizvodov in 
odpadkov. Potrošniki morajo biti pri 
odločanju osveščeni in seznanjeni ne le z 
varnimi živili, pač pa tudi s posledicami 
njihovih odločitev in potrate hrane z 
okoljskega, socialno-ekonomskega in 
prehrambenega vidika. Namen teh 
inovacij bi moral biti tudi zmanjšati 
količino živilskih odpadkov v proizvodnji, 
distribucijski verigi in pri potrošnikih.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja trajnostnih 
konkurenčnih biotehnoloških industrijskih 
panog z nizkimi emisijami ogljika, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire. Dejavnosti 
se osredotočajo na spodbujanje 
biogospodarstva s preoblikovanjem 
konvencionalnih industrijskih procesov in 
izdelkov v biotehnološke energetsko 
učinkovite procese in izdelke, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire, razvoj 
integriranih biorafinerij, ki uporabljajo 
biomaso iz primarne proizvodnje, biološke 
odpadke in stranske proizvode 
biotehnološke industrije, ter odpiranje
novih trgov prek standardizacije, 
ureditvenih in predstavitvenih poskusnih 
dejavnosti/poskusnih dejavnosti na terenu 
in drugo, obenem pa upoštevajo posledice 
biogospodarstva za rabo tal in spremembe 
rabe tal.

Cilj je spodbujanje razvoja bolj trajnostnih 
konkurenčnih biotehnoloških industrijskih 
panog z nizkimi emisijami ogljika, ki 
učinkovito izkoriščajo vire (vključno z 
učinkovito rabo hranil, energije, ogljika, 
vode in tal), pri čemer se kot dragocen vir 
do popolnosti izrabi tudi potencial 
bioloških odpadkov. Pomembno je 
oblikovati zaprt tokokrog med mestnimi in 
podeželskimi območji. Dejavnosti se 
osredotočajo na spodbujanje 
biogospodarstva s preoblikovanjem 
konvencionalnih industrijskih procesov in 
izdelkov v biotehnološke energetsko 
učinkovite procese in izdelke, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire, razvoj 
integriranih biorafinerij druge in tretje 
generacije, ki proizvajajo in uporabljajo 
biomaso in druge kmetijske in gozdarske 
ostanke iz primarne proizvodnje, biološke 
odpadke in stranske proizvode 
biotehnološke industrije, ter z učinkovitim 
preoblikovanjem bioloških odpadkov z 
mestnih območij v kmetijski vložek. To bo 
spodbudilo nastajanje novih trgov in 
novih dohodkovnih tokov za primarne 
proizvajalce, in sicer prek standardizacije, 
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sistemov certificiranja, ureditvenih in 
predstavitvenih poskusnih 
dejavnosti/poskusnih dejavnosti na terenu 
in drugo, obenem pa upoštevajo posledice 
biogospodarstva za rabo tal in spremembe 
rabe tal.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5,2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 
vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskega 
inovacijskega partnerstva za surovine.

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Za inovacije si bo treba 
prizadevati zlasti pri uporabi vodnih virov 
v kmetijstvu, saj se potrebe po vodi v tem 
sektorju večajo, obdobja hudih suš pa so 
vse pogostejša in prizadevajo vedno več 
območij sveta, med drugim evropsko 
Sredozemlje. Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 
vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskega 
inovacijskega partnerstva za surovine.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 3 – točka 3.3 - točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in pomorsko 

(b) Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo in gozdarstvo, morske in 
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raziskovanje ter biogospodarstvo pomorske raziskave in biogospodarstvo

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 3 – točka 3.3 - točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov 
in surovine

(e) Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov 
ter ohranjanje in trajnostna raba surovin
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