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Predlog spremembe 1
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da morajo inovacije na vseh 
področjih znanja ter gospodarskih in 
socialnih dejavnosti voditi merila javnega
interesa, izboljšanja kakovosti življenja, 
spodbujanja socialne blaginje in 
ohranjanja okolja ter ravnovesja v naravi;

1. meni, da morajo biti inovacije na vseh 
področjih znanja ter gospodarskih in 
socialnih dejavnosti usmerjene v 
zagotavljanje javnih dobrin, kot so 
izboljšanje kakovosti življenja, 
spodbujanje socialne blaginje in 
ohranjanje okolja ter ravnovesja v naravi, 
v skladu z Listino o temeljnih pravicah 
Evropske unije, previdnostnim načelom in 
potrebami prihodnjih generacij;

Or. en

Predlog spremembe 2
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da morajo inovacije na vseh 
področjih znanja ter gospodarskih in 
socialnih dejavnosti voditi merila javnega 
interesa, izboljšanja kakovosti življenja, 
spodbujanja socialne blaginje in 
ohranjanja okolja ter ravnovesja v naravi;

1. meni, da morajo inovacije na vseh 
področjih znanja ter gospodarskih 
dejavnosti spodbujati javni interes,
izboljšanje kakovosti življenja in 
ohranjanje okolja;

Or. en

Predlog spremembe 3
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ponovno poudarja vlogo okoljskih 
standardov in minimalnih zahtev kot 
gonilnih sil inovacij; meni, da je 
ambiciozna okoljska ureditev predpogoj 
za inovacije na področju okoljskih 
tehnologij, učinkovitosti virov in 
konceptualnih sprememb v zvezi z 
uporabo materialov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja sporočilo Komisije o Uniji 
inovacij kot vodilni pobudi strategije EU 
2020 za delovna mesta in rast ter poudarja 
pomen preprečevanja napak iz preteklega 
desetletnega strateškega obdobja pri 
izvajanju strategije EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 5
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da so okolje, javno zdravstvo 
in varnost hrane med področji, ki najbolj 
potrebujejo prizadevanja na področju 
inovacij, vključno z okrepitvijo obstoječe 
znanstvene in tehnološke baze; poudarja, 

3. poudarja, da so varstvo okolja, javno 
zdravstvo in varnost hrane ter boj proti 
podnebnim spremembam med področji, ki 
najbolj potrebujejo prizadevanja na 
področju inovacij, vključno z okrepitvijo 
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da bodo morali prihodnji programi EU za 
raziskovanje in inovacije ta področja 
upoštevati na ustrezen način in sorazmerno 
z ogromnimi izzivi, s katerimi se bomo 
morali soočiti;

obstoječe znanstvene in tehnološke baze; 
poudarja, da bodo morali prihodnji 
programi EU za raziskovanje in inovacije
ta področja upoštevati na ustrezen način; v 
zvezi s tem poudarja potrebo po sprejetju 
medsektorskega pristopa na podlagi 
odpornosti ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Bas Eickhout

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k uvedbi tržnih instrumentov 
(davkov, dajatev itd.) na ravni EU in na 
ravni držav članic, ki bodo vključili 
okoljske eksternalije v cene proizvodov, da 
bi tako spodbudili inovacije za okolju 
prijaznejšo potrošnjo in vedenje;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. kot primere prednostnih področij, na 
katerih je treba prizadevanja usmeriti v 
razvoj zmogljivosti na znanstvenem, 
tehnološkem in inovacijskem področju, 
predlaga: učinkovito raba virov, 
pomanjkanje virov, izkoriščanje in 
odstranjevanje odpadkov, podnebne
spremembe, ohranjanje narave in biotske 
raznovrstnosti, kakovost in varnost hrane, 

4. kot primere prednostnih področij, na 
katerih je treba prizadevanja usmeriti v 
razvoj zmogljivosti na znanstvenem, 
tehnološkem in inovacijskem področju, 
predlaga: učinkovito raba virov, 
pomanjkanje virov, izkoriščanje in 
odstranjevanje odpadkov, podnebne 
spremembe in tveganje naravnih nesreč, 
ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, 
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demografske spremembe in nove 
epidemije;

kakovost in varnost hrane, demografske 
spremembe in nove epidemije;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. kot primere prednostnih področij, na 
katerih je treba prizadevanja usmeriti v 
razvoj zmogljivosti na znanstvenem, 
tehnološkem in inovacijskem področju, 
predlaga: učinkovito raba virov, 
pomanjkanje virov, izkoriščanje in 
odstranjevanje odpadkov, podnebne 
spremembe, ohranjanje narave in biotske 
raznovrstnosti, kakovost in varnost hrane, 
demografske spremembe in nove 
epidemije;

4. kot primere prednostnih področij, na 
katerih je treba prizadevanja usmeriti v 
razvoj zmogljivosti na znanstvenem, 
tehnološkem in inovacijskem področju, 
predlaga: učinkovito raba virov, obnovo 
ekosistemov, pomanjkanje virov, 
izkoriščanje in odstranjevanje odpadkov, 
podnebne spremembe in širjenje puščav, 
ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, 
kakovost in varnost hrane, demografske 
spremembe in nove epidemije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. kot primere prednostnih področij, na 
katerih je treba prizadevanja usmeriti v 
razvoj zmogljivosti na znanstvenem, 
tehnološkem in inovacijskem področju, 
predlaga: učinkovito raba virov, 
pomanjkanje virov, izkoriščanje in
odstranjevanje odpadkov, podnebne 
spremembe, ohranjanje narave in biotske 
raznovrstnosti, kakovost in varnost hrane, 

4. kot primere prednostnih področij, na 
katerih je treba prizadevanja usmeriti v 
razvoj zmogljivosti na znanstvenem, 
tehnološkem in inovacijskem področju, 
predlaga: učinkovito raba virov, 
pomanjkanje virov, predelavo in
recikliranje odpadkov, podnebne 
spremembe, ohranjanje narave in biotske 
raznovrstnosti, kakovost in varnost hrane, 
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demografske spremembe in nove 
epidemije;

demografske spremembe in nove 
epidemije;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da naložbe v razvoj in krepitev 
zmogljivosti na področju znanosti, 
tehnologije in inovacij niso le sredstvo za 
razvoj inovativnih idej, ki jih je mogoče 
pretvoriti v proizvode in storitve in jih dati 
na trg, ampak tudi za nujen odziv na težave 
in izzive, s katerimi se zdaj srečuje 
človeštvo;

5. meni, da naložbe v razvoj in krepitev 
zmogljivosti na področju znanosti, 
tehnologije in inovacij niso le sredstvo za 
razvoj inovativnih idej, ki jih je mogoče 
pretvoriti v proizvode in storitve in jih dati 
na trg, ampak sredstvo za nujen odziv na 
težave in izzive, s katerimi se zdaj srečuje 
človeštvo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da morajo biti inovacije ključni 
del javne politike na področjih, kot so 
okolje, voda, energija, promet, 
telekomunikacije, zdravje in izobraževanje; 
poudarja, da je treba spodbujati čezmejno 
širjenje in sprejemanje inovacij v javnem 
sektorju, v zasebnih podjetjih, še posebej v 
malih in srednjih podjetjih, ter v socialnem 
gospodarstvu;

6. vztraja, da morajo biti inovacije ključni 
del javne politike na področjih, kot so 
okolje, voda, energija, promet, 
telekomunikacije, zdravje in izobraževanje;
poudarja, da je treba spodbujati čezmejno 
širjenje in sprejemanje inovacij v javnem 
sektorju, v zasebnih podjetjih, še posebej v 
malih in srednjih podjetjih in zlasti v na 
znanju temelječih podjetjih, ter v 
socialnem gospodarstvu;

Or. pt
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Predlog spremembe 12
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da morajo biti inovacije ključni 
del javne politike na področjih, kot so 
okolje, voda, energija, promet, 
telekomunikacije, zdravje in izobraževanje; 
poudarja, da je treba spodbujati čezmejno 
širjenje in sprejemanje inovacij v javnem 
sektorju, v zasebnih podjetjih, še posebej v 
malih in srednjih podjetjih, ter v socialnem 
gospodarstvu;

6. vztraja, da morajo biti inovacije ključni 
del javne politike na področjih, kot so 
okolje, voda, energija, promet, 
telekomunikacije, zdravje in izobraževanje; 
poudarja, da je treba spodbujati čezmejno 
širjenje in sprejemanje inovacij v javnem 
sektorju, v zasebnih podjetjih, še posebej v 
malih in srednjih podjetjih, ter v zelenem 
socialnem gospodarstvu;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da morajo biti inovacije ključni 
del javne politike na področjih, kot so 
okolje, voda, energija, promet, 
telekomunikacije, zdravje in izobraževanje; 
poudarja, da je treba spodbujati čezmejno 
širjenje in sprejemanje inovacij v javnem 
sektorju, v zasebnih podjetjih, še posebej v 
malih in srednjih podjetjih, ter v socialnem 
gospodarstvu;

6. vztraja, da morajo biti inovacije ključni 
del javne politike na področjih, kot so 
okolje, voda, energija, promet, 
telekomunikacije, zdravje in izobraževanje; 
poudarja, da je treba spodbujati čezmejno 
širjenje in sprejemanje inovacij v javnem 
sektorju, v zasebnih podjetjih, še posebej v 
malih in srednjih podjetjih;

Or. en
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Predlog spremembe 14
João Ferreira

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj izrabi učinek 
vzvoda v povezavi s sredstvi Skupnega 
strateškega okvira financiranja raziskav 
in inovacij EU, da se zagotovi trajnostno 
izvajanje raziskovalnih infrastruktur za 
biološke in zdravstvene vede kot javne 
storitve na področju raziskav in razvoja, 
usmerjene v izboljšanje kakovosti življenja 
državljanov, in kot načina za 
napredovanje na poti k na znanju 
temelječi družbi, ki se lahko spopada z 
družbenimi izzivi v Evropi;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da večji poudarek na politiki 
inovacij pomeni priložnost za 
modernizacijo in okrepitev javnih storitev 
na obstoječih in nastajajočih področjih, na 
celotni paleti področij gospodarskega in 
socialnega življenja, saj spodbuja kakovost 
in učinkovitost, ustvarjanje delovnih mest, 
boj proti revščini in socialni izključenosti 
ter gospodarsko, socialno in ozemeljsko 
kohezijo;

7. meni, da večji poudarek na politiki 
inovacij pomeni priložnost za 
modernizacijo in okrepitev javnih storitev 
na obstoječih in nastajajočih področjih, na 
celotni paleti področij gospodarskega in 
socialnega življenja, saj spodbuja kakovost
in učinkovitost, ustvarjanje zelenih 
delovnih mest, boj proti revščini in socialni 
izključenosti ter gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo;

Or. ro
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Predlog spremembe 16
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je na področjih, kot so 
okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
sodelovanje javnih institucij za raziskave 
in razvoj nepogrešljivo pri oblikovanju 
sektorskih javnih politik, ocenjevanju, 
zmanjševanju in obvladovanju javnih
tveganj ter pri certifikaciji, standardizaciji 
in regulaciji in drugih bistvenih nalogah, ki 
jih je treba priznati in varovati;

8. opozarja, da je na področjih, kot so 
okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
sodelovanje institucij za raziskave in razvoj 
nepogrešljivo pri oblikovanju sektorskih 
javnih politik, ocenjevanju, zmanjševanju 
in obvladovanju tveganj ter pri certifikaciji, 
standardizaciji in regulaciji in drugih 
bistvenih nalogah, ki jih je treba priznati in 
varovati;

Or. en

Predlog spremembe 17
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja potrebo po poenostavitvi 
dostopa do programov EU, po njihovem 
boljšem usklajevanju in po okrepitvi 
njihovega učinka vzvoda za naložbe 
zasebnega sektorja; poudarja, da je treba 
Evropski sklad za regionalni razvoj v 
celoti izkoristiti za razvoj raziskovalnih in 
inovacijskih zmogljivosti po vsej Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 18
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. pozdravlja „evropska partnerstva za 
inovacije“, namenjena povečevanju in 
usklajevanju naložb v raziskave in razvoj 
ter boljšemu usklajevanju javnih naročil 
za pospešeno uvajanje inovacij na trg; 
vseeno poudarja, da bi morale biti politike 
javnih naročil pripravljene tako, da ne 
nadomeščajo zasebnih trgov ali izkrivljajo 
konkurence, ampak jih podpirajo in 
spodbujajo širjenje inovacij, hkrati pa jih 
ohranjajo odprte za nove usmeritve;

Or. en

Predlog spremembe 19
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11c. poudarja, da bi bilo treba inovacije 
ter raziskave in razvoj financirati zlasti z 
zasebnim kapitalom; pozdravlja ukrepe, ki 
jih je napovedala Komisija, za izboljšanje 
trga za tvegani kapital;

Or. en

Predlog spremembe 20
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 11 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11d. pozdravlja predlog Komisije za razvoj 
finančnih instrumentov, da bi tako 
pritegnili veliko povečanje zasebnih 
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naložb v raziskave in inovacije do leta 
2014; pozdravlja predlagano sodelovanje 
z Evropsko investicijsko banko, 
nacionalnimi finančnimi posredniki in 
zasebnimi vlagatelji za razvoj predlogov, 
ki bodo obravnavali kritične tržne vrzeli, 
vključno s tveganim kapitalom za hitro 
rastoča podjetja, financiranjem naložb v 
projekte raziskav in razvoja na osnovi 
delitve tveganja ter posojili za inovativna 
hitro rastoča mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 21
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 11 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11e. poudarja potrebo po odpravi 
preostalih ovir za inovativna in dinamična 
podjetja, kot je boljši dostop do 
financiranja faze začetnega tveganja, 
zlasti za mala in srednja podjetja. 
priznava, da je delujoči notranji trg 
najpomembnejša spodbuda za inovacije 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 22
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da novo znanje in njegova 
raznolika uporaba ne zmanjšujeta potrebe 
po odprti in vključujoči oceni etičnih, 

črtano
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socialnih in političnih posledic te 
uporabe; opozarja na potrebo po 
spodbujanju in širjenju znanstvene 
kulture v javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 23
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da novo znanje in njegova 
raznolika uporaba ne zmanjšujeta potrebe 
po odprti in vključujoči oceni etičnih, 
socialnih in političnih posledic te uporabe; 
opozarja na potrebo po spodbujanju in 
širjenju znanstvene kulture v javnosti;

13. meni, da novo znanje in njegova 
raznolika uporaba ne zmanjšujeta potrebe 
po odprti in vključujoči oceni etičnih, 
socialnih in političnih posledic te uporabe; 
opozarja na potrebo po spodbujanju in 
širjenju znanstvene kulture v javnosti ob 
upoštevanju razsežnosti spola;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. meni, da je treba podpreti pobude, 
katerih cilj je spodbujati znanstveni dialog 
in razširjanje spoznanj v čim širši javnosti 
poleg znanstvene skupnosti, da se okrepi 
vloga civilne družbe na področju raziskav;

Or. pt
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Predlog spremembe 25
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poudarja, da je usklajen pristop na 
evropski ravni lahko razumen, če je 
mogoče z oceno učinka potrditi obstoj 
ekonomij obsega in povezanosti ter 
dodane vrednosti EU; poudarja potrebo 
po jasnejšem in učinkovitejšem 
usklajevanju med državami članicami in 
politikami EU na področju raziskovalnih 
in razvojnih procesov, da se prepreči 
drago podvajanje in prekrivanje; zato 
podpira ukrepe za odpravo ovir za 
mobilnost in čezmejne raziskovalne 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 26
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 14 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14b. poudarja potrebo po razvoju 
kazalnikov, ki bodo omogočali sledenje 
napredku na področju inovacijske politike 
in omogočali oceno uspešnosti sprejetih 
ukrepov politike po vzoru sistema 
kazalnikov uspešnosti za raziskave in 
inovacije v Uniji; pozdravlja predlog za 
spremljanje napredka inovacij v državah 
članicah v okviru „evropskega semestra“;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 14 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14c. meni, da je neobstoj patenta EU 
„davek na inovacije“, ki ovira ambiciozne 
mlade inovatorje pri iskanju partnerjev za 
razvoj, financiranje, proizvodnjo in 
prodajo njihovih prodornih inovacij; 
poudarja, da bi enoten režim patentov EU 
omogočil hitrejšo in cenejšo uporabo 
patentov za družbe z inovativnimi idejami 
ter olajšal reševanje sporov, kar bi Evropi 
omogočilo dejansko konkuriranje na 
svetovnem trgu; zato spodbuja okrepljeno 
sodelovanje na tem področju in poziva vse 
države članice, naj se pridružijo takim 
prizadevanjem;

Or. en

Predlog spremembe 28
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 14 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14d. poudarja, da medoperabilni 
standardi lahko pozitivno prispevajo k 
rasti in konkurenčnosti, zlasti kadar jih 
trg sprejme sam in niso predpisani z vrha; 
zato meni, da je lahko „pametna“ 
regulacija v obliki standardov ključna 
gonilna sila za inovacije, če so predpisi in 
standardi sorazmerni, ustrezni za 
prihodnost in „tehnološko nevtralni“ ter 
če je zastavljena tako, da spodbuja 
nadaljnje inovacije;

Or. en



PE458.831v01-00 16/20 AM\858210SL.doc

SL

Predlog spremembe 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poudarja, da so v nekaterih sektorjih, 
kot je zdravstveni, rezultati raziskav vodili 
v inovacije, kadar koli je znanost to 
dopustila, zato meni, da je pesimizem 
Komisije v zvezi z inovacijami v mnogih 
primerih neupravičen;

Or. es

Predlog spremembe 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14b. ker je inoviranje običajno tesno 
povezano s trgom in se razvija po 
neformalnih kanalih, meni, da bi morala 
EU prilagoditi svoje metode ocenjevanja 
tako, da bodo upoštevale, da ni mogoče 
uporabljati istih meril za ocenjevanje na 
vseh področjih;

Or. es

Predlog spremembe 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 c (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

14c. poziva EU, naj izvede študijo o ovirah 
za razvoj raziskav in inovacij v Evropi, ki 
jih je ustvarila EU sama s skrajšanjem 
roka veljavnosti patentov, s splošno 
uporabo previdnostnega načela, z 
uzakonitvijo načela zamenjave brez kake 
posebne ocene učinka in s sprejetjem 
uredbe REACH brez razmisleka o 
kakovosti ali izjemah in brez kakršne koli 
analize o morebitnih negativnih učinkih 
uredbe za industrijsko dejavnost;

Or. es

Predlog spremembe 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. obžaluje, da so za protokole inovacij 
potrebni dolgotrajni birokratski postopki 
odobritve, ki upočasnjujejo inovacije, 
omejujejo konkurenčnost trga EU in 
ustavljajo razvoj znanstvenega znanja v 
zdravniški skupnosti, kar bolnike 
prikrajša za koristi;

Or. en

Predlog spremembe 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14b. poziva Komisijo in države članice, 
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naj opredelijo in izvajajo okvire politike, 
namenjene spodbujanju hitrega dostopa 
uporabnikov do pomembnih inovacij v 
EU, ter tako zagotovijo, da lahko novo 
odkrite inovacije v razumnem času 
dejansko dosežejo potencialne končne 
uporabnike;

Or. en

Predlog spremembe 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14c. poudarja, da je pomembno dati 
prednost reviziji direktive o kliničnih 
poskusih v dialogu z raziskovalci, s ciljem 
zagotoviti izboljšan regulativni okvir za 
razvoj zdravil in primerjavo alternativnih 
zdravljenj z zdravili v kliničnih raziskavah 
(kot je navedeno v Sklepih Sveta o 
inovacijah in solidarnosti na področju 
zdravil, sprejetih v Bruslju dne 6. 
decembra 2010);

Or. en

Predlog spremembe 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14d. poudarja velik pomen uporabe 
novega znanja za ustvarjanje novih in 
boljših načinov za preprečevanje, 
odkrivanje in zdravljenje raka ter 
spodbujanje hitrih mehanizmov, ki bodo 



AM\858210SL.doc 19/20 PE458.831v01-00

SL

dali navedena odkritja na voljo bolnikom;

Or. en

Predlog spremembe 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14e. poziva Evropsko komisijo, naj 
upošteva priporočilo vmesnega 
ocenjevanja sedmega okvirnega programa 
(izvedenska skupina), ki zahteva uporabo 
moratorija na nove instrumente, dokler 
obstoječi niso dovolj razviti in primerno 
ocenjeni, paziti pa bi bilo treba tudi, da se 
prepreči širjenje instrumentov, ki bi 
povzročalo zmedo;

Or. en

Predlog spremembe 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 14 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14f. poziva Evropsko komisijo, naj 
Evropskemu parlamentu predloži zunanjo 
oceno inovativnih instrumentov, ki so 
nastali v okviru sedmega okvirnega 
programa: platform, pobud JETI, kjer 
mora ocenjevanje vključevati dejavnosti, 
pozivov, projektov za inovacije in rezultate 
(če obstajajo) ter ekonomskega prispevka 
iz javnih in zasebnih skladov;

Or. en
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