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Predlog spremembe 53
Rolandas Paksas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Medtem ko Obzorje 2020 določa 
splošni cilj okvirnega programa, njegove 
prednostne naloge in splošne smernice 
posebnih ciljev in dejavnosti, mora posebni 
program opredeliti posebne cilje in splošne 
smernice za dejavnosti, ki so značilne za 
vsak posamezni del. Določbe o izvajanju, 
opredeljene v Obzorju 2020, se v celoti 
uporabljajo za ta posebni program, 
vključno s tistimi o etičnih načelih.

(3) Medtem ko Obzorje 2020 določa 
splošni cilj okvirnega programa, njegove 
prednostne naloge in splošne smernice 
posebnih ciljev in dejavnosti, mora posebni 
program opredeliti posebne cilje in splošne 
smernice za dejavnosti, ki so značilne za 
vsak posamezni del. Določbe o izvajanju, 
opredeljene v Obzorju 2020, se v celoti 
uporabljajo za ta posebni program, 
vključno s tistimi o etičnih načelih. Zaradi 
dostopnosti dejavnosti informiranja in 
sporočanja v zvezi z Obzorjem 2020, 
vključno s sporočili o podprtih projektih 
in rezultatih, morajo biti na voljo ustrezne 
oblike za vse. Dostopne oblike lahko med 
drugim vključujejo široki tisk, Braillovo 
pisavo, lahko berljivo besedilo ter avdio, 
video in elektronsko obliko.

Or. en

Predlog spremembe 54
Julie Girling

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za ohranitev in okrepitev vodilnega 
položaja Unije na področju industrije je 
nujno potrebno spodbujati naložbe 
zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in 
inovacije, raziskave in inovacije izvajati s 
poslovno usmerjeno agendo ter pospešiti 
razvoj novih tehnologij, ki bodo podlaga za 

(8) Za ohranitev in okrepitev vodilnega 
položaja Unije na področju industrije je 
nujno potrebno spodbujati naložbe 
zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in 
inovacije, raziskave in inovacije izvajati s 
poslovno usmerjeno agendo ter pospešiti 
razvoj novih tehnologij, ki bodo podlaga za 
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prihodnja podjetja in gospodarsko rast. Del 
II „Vodilni položaj industrije“ mora 
podpreti naložbe v odlične raziskave in 
inovacije v ključnih omogočitvenih 
tehnologijah in drugih industrijskih 
tehnologijah, olajšali dostop do tveganega 
financiranja za inovativna podjetja in 
projekte ter široko podpreti inovacije v 
malih in srednje velikih podjetjih po vsej 
Uniji.

prihodnja podjetja in gospodarsko rast. Del 
II „Vodilni položaj industrije“ mora 
podpreti naložbe v visokokakovostne
raziskave in inovacije v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah in drugih 
industrijskih tehnologijah, olajšali dostop 
do tveganega financiranja za inovativna 
podjetja in projekte ter široko podpreti 
inovacije v malih in srednje velikih 
podjetjih po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za ohranitev in okrepitev vodilnega 
položaja Unije na področju industrije je 
nujno potrebno spodbujati naložbe 
zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in 
inovacije, raziskave in inovacije izvajati s 
poslovno usmerjeno agendo ter pospešiti 
razvoj novih tehnologij, ki bodo podlaga za 
prihodnja podjetja in gospodarsko rast. Del 
II „Vodilni položaj industrije“ mora
podpreti naložbe v odlične raziskave in 
inovacije v ključnih omogočitvenih 
tehnologijah in drugih industrijskih 
tehnologijah, olajšali dostop do tveganega 
financiranja za inovativna podjetja in 
projekte ter široko podpreti inovacije v 
malih in srednje velikih podjetjih po vsej 
Uniji.

(8) Za ohranitev in okrepitev vodilnega 
položaja Unije na področju industrije, 
predvsem kar zadeva okolju prijazno 
industrijo, je nujno treba spodbujati 
naložbe zasebnega sektorja v raziskave, 
razvoj in inovacije, raziskave in inovacije 
izvajati s poslovno usmerjeno agendo ter 
pospešiti razvoj novih tehnologij, ki bodo 
podlaga za prihodnja podjetja in 
gospodarsko rast. Del II „Vodilni položaj 
industrije“ bi moral podpreti naložbe v 
odlične raziskave in inovacije v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah in drugih 
industrijskih tehnologijah, predvsem 
okolju prijaznih, olajšati dostop do 
tveganega financiranja za inovativna 
podjetja in projekte ter široko podpreti 
inovacije v malih in srednjih podjetjih po 
vsej Uniji.

Or. lt
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Predlog spremembe 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Del III „Družbeni izzivi“ mora
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
inovacije. Te dejavnosti je treba izvajati na 
podlagi na izzivih temelječega pristopa, ki 
združuje vire in znanje različnih področij, 
tehnologij in sektorjev. Družboslovje in 
humanistika sta pomembni prvini pri 
reševanju vseh teh izzivov. Dejavnosti
morajo zajeti celoten spekter raziskav in 
inovacij, poudarek pa mora biti na 
inovacijskih dejavnostih, kot so pilotni in 
predstavitveni projekti, preskusi, podpora 
za javno naročanje, prednormativne 
raziskave, določanje standardov ter 
uvajanje inovacij na trg. Dejavnosti morajo
neposredno podpirati ustrezne sektorske 
pristojnosti na področjih politik na ravni 
Unije. Vsi izzivi morajo prispevati k 
doseganju višjega cilja trajnostnega 
razvoja.

(11) Del III „Družbeni izzivi“ bi moral
povečati uspešnost raziskav in inovacij, 
tako da se odzove na ključne družbene 
izzive ter podpre odlične raziskave in 
inovacije. Te dejavnosti bi bilo treba 
izvajati na podlagi na izzivih temelječega 
pristopa, ki združuje vire in znanje 
različnih področij, tehnologij in sektorjev.
Družboslovje in humanistika sta pomembni 
prvini pri reševanju vseh teh izzivov.
Dejavnosti bi morale zajeti celoten spekter 
raziskav in inovacij, poudarek pa bi moral
biti na inovacijskih dejavnostih, kot so 
pilotni in predstavitveni projekti, preskusi, 
podpora za javno naročanje, 
prednormativne raziskave, določanje 
standardov ter uvajanje inovacij na trg.
Dejavnosti bi morale neposredno podpirati 
ustrezne sektorske pristojnosti na področjih 
politik na ravni Unije. Vsi izzivi bi morali
prispevati k doseganju višjega cilja 
trajnostnega razvoja ter k razvoju varnih 
in inovativnih družb.

Or. lt

Predlog spremembe 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Posebni program mora dopolnjevati 
ukrepe v državah članicah ter druge ukrepe 
Unije v okviru splošne strategije za 
izvajanje strategije Evropa 2020, zlasti tiste 

(15) Posebni program bi moral
dopolnjevati ukrepe v državah članicah ter 
druge ukrepe Unije v okviru splošne 
strategije za izvajanje strategije 
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na področju kohezije, kmetijstva in razvoja 
podeželja, izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja, industrije, javnega zdravja, 
varstva potrošnikov, zaposlovanja in 
socialnih politik, energetike, prometa, 
okolja, podnebnih ukrepov, varnosti, morja 
in ribolova, razvojnega sodelovanja in 
politik širitve in sosedstva.

Evropa 2020, zlasti tiste na področju 
kohezije, kmetijstva in razvoja podeželja, 
izobraževanja, poklicnega usposabljanja, 
industrije, javnega zdravja, varstva 
potrošnikov, zaposlovanja in socialnih 
politik, energetike, prometa, okolja, 
podnebnih ukrepov, varnosti, morja in 
ribolova, razvojnega sodelovanja in politik 
širitve in sosedstva. Pri spodbujanju 
inovacij in raziskav, bi bilo treba 
spodbujati sinergije med temi področji 
politik, saj izkušnje kažejo, da je v 
nekaterih primerih družbene probleme 
mogoče rešiti le s kompleksnimi in 
celostnimi rešitvami.

Or. lt

Predlog spremembe 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka c – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) Znanost in tehnologija. Biološke vede, 
zdravje, zemlja, okolje, naravni viri in 
varna preskrba s hrano;

Or. en

Predlog spremembe 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka c – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) Družbene in ekonomske vede ter 
humanistika. Demografski izzivi, 
izobraževanje, ozemeljska vprašanja, 
upravljanje, kultura, digitalne vsebine, 
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humanistika, kulturna dediščina in 
nematerialna področja znanja;

Or. en

Predlog spremembe 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) krepi prenos znanja od raziskav in 
inovacij na vse ravni izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del III „Družbeni izzivi“ z raziskavami, 
tehnološkim razvojem, predstavitvenimi in 
inovacijskimi dejavnostim prispeva k 
prednostni nalogi „družbeni izzivi“ iz člena 
5(2)(c) Uredbe (ES) št. XX/2012 [Obzorje 
2020] ter sledi naslednjim posebnim 
ciljem:

Del III „Družbeni izzivi“ z raziskavami, 
tehnološkim razvojem, predstavitvenimi in 
inovacijskimi dejavnostmi ter s tem 
povezanimi socialno-ekonomskimi 
vprašanji prispeva k prednostni nalogi 
„družbeni izzivi“ iz člena 5(2)(c) Uredbe 
(ES) št. XX/2012 [Obzorje 2020] ter sledi 
naslednjim posebnim ciljem:

Or. en

Predlog spremembe 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati vseživljenjsko zdravje in 
blaginjo;

(a) izboljšati vseživljenjsko zdravje in 
blaginjo ter izboljšati rešitve za ohranitev 
samostojnosti starejših;

Or. en

Predlog spremembe 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vzpostaviti z viri gospodarno in na 
podnebne spremembe odporno 
gospodarstvo ter trajnostno oskrbo surovin, 
da se izpolnijo potrebe vedno 
številčnejšega svetovnega prebivalstva ob 
upoštevanju trajnostnih omejitev naravnih 
virov planeta;

(e) vzpostaviti z viri gospodarno in na 
podnebne spremembe odporno 
gospodarstvo, učinke podnebnih 
sprememb pri premiku v strukturi 
ekosistema ter trajnostno oskrbo surovin, 
da se izpolnijo potrebe vedno 
številčnejšega svetovnega prebivalstva ob 
upoštevanju trajnostnih omejitev naravnih 
virov planeta;

Or. en

Predlog spremembe 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) prilagoditi se na izzive zaradi
negativnih posledic podnebnih sprememb 
v zvezi s hidrološkim krogom, 
zmanjšanjem biotske raznovrstnosti in 
upravljanjem naravnih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spodbujati povezan odnos med 
mestnimi in podeželskimi območji, da bi 
izboljšali okoljsko trajnost;

Or. en

Predlog spremembe 66
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) opredeliti družbeno pomembne 
potrebe in prednostne naloge glede 
raziskav, in sicer z vzpostavitvijo platform 
za dialog med civilno družbo in 
raziskovalci, ter zagotoviti udeležbo 
civilne družbe pri opredelitvi, izvajanju in 
ocenjevanju raziskovalnih programov v 
okviru družbenih izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) spodbujati prilagajanje družbe in 
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institucij na znanstvene rezultate in 
inovacije, demografske in podnebne 
spremembe ter druga pomembna 
družbena vprašanja.

Or. en

Predlog spremembe 68
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) črpati iz raznolikosti znanja znotraj 
družbe in prispevati k socialnim 
inovacijam prek participativnih 
raziskovalnih pristopov;

Or. en

Predlog spremembe 69
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 6(1) Uredbe (EU) št. 
XX/2012 [Obzorje 2020] znašajo finančna 
sredstva za izvajanje posebnega programa 
86 198 milijonov EUR.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
posebnega programa so skladna s členom 
6(1) Uredbe (EU) št. XX/2012 [Obzorje 
2020] znašajo finančna sredstva za 
izvajanje posebnega programa 86 198 
milijonov EUR.

Or. it

Predlog spremembe 70
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za upravne stroške Komisije se ne 
nameni več kot 6 % zneskov iz člena 6(2) 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [Obzorje 2020],
določenih za dele I, II in II posebnega 
programa.

3. Za upravne stroške Komisije se ne 
nameni več kot 3 % zneskov iz člena 6(2) 
Uredbe (EU) št. XX/2012 [Obzorje 2020], 
določenih za dele I, II in II posebnega 
programa.

Or. it

Obrazložitev

Zmanjšanje upravnih stroškov in stroškov upravljanja v prid večjih sredstev, namenjenih 
doseganju ciljev, določenih v okvirnem programu.

Predlog spremembe 71
Chris Davies

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delovni programi za izvajanje delov I, II in 
III iz točk (a), (b) in (c) člena 2(2) določajo 
zastavljene cilje, pričakovane rezultate, 
načine za izvajanje in njihov skupni 
znesek, vključno z morebitnimi okvirnimi 
odhodki podnebne politike. V njih so 
opisane tudi dejavnosti, ki se financirajo, 
navedeni zneski, dodeljeni posamezni 
dejavnosti, in okvirni časovni razpored za 
izvajanje, vsebujejo pa tudi večletni pristop 
in strateške smernice za naslednja leta 
izvajanja. Določajo prednostne naloge, 
bistvena merila za ocenjevanje in najvišjo 
stopnjo štipendij. Omogočajo pristope od 
spodaj navzgor, ki cilje obravnavajo 
inovativno.

Delovni programi za izvajanje delov I, II in 
III iz točk (a), (b) in (c) člena 2(2) določajo 
zastavljene cilje, pričakovane rezultate, 
načine za izvajanje in njihov skupni 
znesek, vključno z morebitnimi okvirnimi 
odhodki podnebne politike. V njih so 
opisane tudi dejavnosti, ki se financirajo, 
navedeni zneski, dodeljeni posamezni 
dejavnosti, in okvirni časovni razpored za 
izvajanje, vsebujejo pa tudi večletni pristop 
in strateške smernice za naslednja leta 
izvajanja. Določajo prednostne naloge, 
bistvena merila za ocenjevanje in najvišjo 
stopnjo štipendij. Po potrebi omogočajo 
strateške pristope od zgoraj navzdol, pa 
tudi od spodaj navzgor, ki cilje 
obravnavajo inovativno.

Or. en
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Obrazložitev

Ohlapno usklajen pristop od spodaj navzgor je sicer dokaj primeren za nekatera raziskovalna 
področja, pri drugih pa so potrebni globalna slika, strateško razmišljanje in tesno 
usklajevanje od zgoraj navzdol. Zaradi vedno večjega poudarka v Obzorju 2020 na bioloških 
sistemih in podobnih raziskovalnih pristopih je treba predvideti okvire od zgoraj navzdol.

Predlog spremembe 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Instrumente za povezavo med 
raziskavami, inovacijami in strukturnimi 
skladi je treba izvajati prek programov 
Regije znanja in Pametne specializacije, 
pri čemer bi morala biti oba programa 
vključena v evropski raziskovalni prostor, 
da bi oblikovali objektivne kazalnike za 
stopnice do odličnosti.

Or. en

Predlog spremembe 73
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednika imenuje Komisija po postopku 
zaposlovanja, v katerem sodeluje za to 
ustanovljeni odbor, za štiriletno obdobje z 
možnostjo enkratnega podaljšanja.
Postopek zaposlovanja in izbranega 
kandidata odobri Znanstveni svet.

Predsednika imenuje Komisija po postopku 
zaposlovanja, v katerem sodeluje za to 
ustanovljeni odbor, za štiriletno obdobje z 
možnostjo enkratnega podaljšanja. 
Postopek zaposlovanja in izbranega 
kandidata odobri Znanstveni svet. Pred 
Komisija ta postopek dokonča, pošlje 
poročilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu, ki v zvezi s tem lahko izrazita 
mnenje o izbranem kandidatu. 
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Or. it

Obrazložitev

To bo zagotovilo preglednejši postopek imenovanja predsednika Evropskega raziskovalnega 
sveta.

Predlog spremembe 74
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik predseduje Znanstvenemu 
svetu, zagotavlja njegovo vodilno vlogo in 
povezanost s posebno izvedbeno strukturo 
ter ga zastopa v svetu znanosti.

Predsednik predseduje Znanstvenemu 
svetu, zagotavlja njegovo vodilno vlogo in 
povezanost s posebno izvedbeno strukturo, 
je za svojo dejavnost odgovoren Komisiji
ter ga zastopa v svetu znanosti.

Or. it

Predlog spremembe 75
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet sestavljajo najboljši
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v
svojem imenu in neodvisno od tujih 
interesov.

Znanstveni svet sestavlja največ šest 
članov, izbranih med najboljšimi
znanstveniki, inženirji in akademiki z 
ustreznim strokovnim znanjem z različnih 
raziskovalnih področij, ki delujejo v 
svojem imenu in neodvisno od tujih 
interesov.

Or. it

Predlog spremembe 76
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z Znanstvenim svetom ter ki 
vključuje posvetovanje z znanstveno 
skupnostjo in poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Člane Znanstvenega sveta imenuje 
Komisija po neodvisnem in preglednem 
postopku za imenovanje, o katerem se 
dogovori z raziskovalnim odborom iz 
člena 6(3) ter ki vključuje posvetovanje z 
znanstveno skupnostjo, Evropskim 
parlamentom in Svetom.

Or. it

Obrazložitev

To bo zagotovilo preglednejši postopek imenovanja članov Znanstvenega sveta.

Predlog spremembe 77
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Sklep št. 2007/134/ES se razveljavi.

Or. it

Obrazložitev

Skladnost s členom 6(1).

Predlog spremembe 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glavni družbeni izzivi niso abstraktni in 
imajo teritorialno razsežnost. Poleg tega 
glede na pomen mestne problematike v 
smislu ustvarjalnosti, inovacij ter 
socialnih in ekonomskih učinkov obstaja 
potreba po posebnem obravnavanju 
mestne in teritorialne razsežnosti.

Or. en

Predlog spremembe 79
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“.
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 15 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“.
Ta povezovalni pristop bo moral 
zagotoviti, da bo približno 30 % skupnih 
proračunskih sredstev namenjeno MSP.

Or. it

Obrazložitev

Za dosego specifičnega cilja „Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ je strateško pomembno spodbuditi sodelovanje MSP v okvirnem programu v 
mnogo večjem obsegu kot v predlogu Komisije.

Predlog spremembe 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij.

Raziskave in inovacije, ki se financirajo na 
ravni Unije, imajo ključno dodano 
vrednost, saj omogočajo razširjanje in 
posredovanje rezultatov po vsej celini ter 
tako še povečajo njihov učinek. Pobuda 
Obzorje 2020 bo zato pri vseh posebnih 
ciljih omogočala posebno podporo za 
ukrepe za razširjanje (tudi prek odprtega 
dostopa do rezultatov raziskav), 
komunikacijo in dialog s posebnim 
poudarkom na sporočanju rezultatov 
končnim uporabnikom, državljanom, 
organizacijam civilne družbe, industriji in 
oblikovalcem politike. Pri tem lahko 
Obzorje 2020 za prenos informacij uporabi 
omrežja. Komunikacijske dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Obzorja 2020, bodo s 
publikacijami, dogodki, bazami znanja, 
zbirkami podatkov, spletnimi stranmi ali 
ciljno uporabo družbenih medijev povečale 
ozaveščenost javnosti o pomembnosti 
raziskav in inovacij. Za poenostavitev 
dostopa do informacij ter za razvoj 
instrumenta z vsemi informacijami, ki jih 
zahteva raziskovalna skupnost, in ob 
upoštevanju potrebe po preglednosti bi 
morali pregledati Cordis kot digitalni 
instrument in ga spremeniti na bolj jasen 
in prožen način.

Or. en

Predlog spremembe 81
Chris Davies

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se niz ciljnih dejavnosti izvede s Poleg tega se niz ciljnih dejavnosti izvede s 



AM\905948SL.doc 17/45 PE492.557v01-00

SL

strateškim pristopom do mednarodnega 
sodelovanja, ki temelji na skupnih interesih 
in vzajemnih koristih ter spodbuja 
usklajevanje in sinergije z dejavnostmi 
držav članic. Sem spadajo mehanizem za 
podporo skupnih razpisov in možnosti za 
sofinanciranje programov skupaj s tretjimi 
državami ali mednarodnimi 
organizacijami.

strateškim pristopom do mednarodnega 
sodelovanja od zgoraj navzdol, ki temelji 
na skupnih interesih in vzajemnih koristih 
ter spodbuja usklajevanje in sinergije z 
dejavnostmi držav članic. Sem spadajo 
mehanizem za podporo skupnih razpisov in 
možnosti za sofinanciranje programov 
skupaj s tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

Or. en

Obrazložitev

Ohlapno usklajen pristop od spodaj navzgor je sicer primeren za nekatera raziskovalna 
področja, pri drugih pa so potrebni globalna slika, strateško razmišljanje in tesno 
usklajevanje od zgoraj navzdol. Zaradi vedno večjega poudarka v Obzorju 2020 na bioloških 
sistemih in podobnih raziskovalnih pristopih je treba predvideti okvire od zgoraj navzdol.

Predlog spremembe 82
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebni ukrepi, nanomedicina, bolj 
prediktivna in za človeka uporabna orodja 
za preverjanje varnosti, ocena tveganja in 
zdravstvene raziskave, napredni materiali 
za lahka vozila ali razvoj industrijskih 
biopostopkov in bioproizvodov. Zato se 
bodo spodbujale sinergije med družbenimi 
izzivi in razvojem generičnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij. 
To se bo izrecno upoštevalo tudi pri 
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morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

razvoju večletnih strategij in določanju 
prednostnih nalog za vsakega od teh 
posebnih ciljev. Zato morajo biti v 
izvajanje v celoti vključene zainteresirane 
strani, ki zastopajo različna stališča, v 
številnih primerih pa bodo potrebni tudi 
ukrepi, ki združujejo sredstva iz zadevnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
ter družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 83
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
rastlinska genska tehnologija, napredni 
materiali za lahka vozila ali razvoj 
industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
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tehnologij ter družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 84
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, skladiščenje energije, inteligentni 
prometni sistemi, podnebnih ukrepov, 
nanomedicina, napredni materiali za lahka 
vozila ali razvoj industrijskih biopostopkov 
in bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Or. xm

Predlog spremembe 85
Corinne Lepage
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v izvajanje v celoti vključene 
zainteresirane strani, ki zastopajo različna 
stališča, v številnih primerih pa bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki združujejo sredstva 
iz zadevnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij ter družbenih izzivov.

Medsektorski ukrepi so bistveni tudi za 
spodbujanje medsebojnega učinkovanja 
med družbenimi izzivi ter omogočitvenimi 
in industrijskimi tehnologijami, ki so 
potrebne za ustvarjanje pomembnih 
tehnoloških prebojev. Primeri, pri katerih 
se lahko razvije tako medsebojno 
učinkovanje, so: e-zdravje, pametna 
omrežja, inteligentni prometni sistemi, 
podnebnih ukrepov, nanomedicina, 
napredni materiali za lahka vozila ali 
razvoj industrijskih biopostopkov in 
bioproizvodov. Zato se bodo spodbujale 
sinergije med družbenimi izzivi in 
razvojem generičnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij. To se bo izrecno 
upoštevalo tudi pri razvoju večletnih 
strategij in določanju prednostnih nalog za 
vsakega od teh posebnih ciljev. Zato 
morajo biti v oblikovanje ustreznih 
raziskovalnih vprašanj, pa tudi v izvajanje 
v celoti vključene zainteresirane strani, ki 
zastopajo različna stališča, vključno z 
organizacijami civilne družbe, v številnih 
primerih pa bodo potrebni tudi ukrepi, ki 
združujejo sredstva iz zadevnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
ter družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 86
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru Obzorja 2020 se lahko ustanovijo 
tudi nadaljnja javno-javna partnerstva in 

V okviru Obzorja 2020 se lahko ustanovijo 
tudi nadaljnja javno-javna partnerstva in 
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javno-zasebna partnerstva, če izpolnjujejo 
določena merila. Sem lahko spadajo 
partnerstva za informacijske in 
komunikacijske tehnologije na področju 
fotonike in robotike, za vzdržne 
predelovalne industrije, ekološke industrije 
in varnostne tehnologije za nadzor morskih 
meja.

javno-zasebna partnerstva, če izpolnjujejo 
določena merila. Sem lahko spadajo 
partnerstva za informacijske in 
komunikacijske tehnologije na področju 
fotonike in robotike, za vzdržne 
predelovalne industrije, ekološke 
industrije, telemedicine in opreme za 
zdravljenje na domu ter varnostne 
tehnologije za nadzor morskih meja.

Or. sl

Predlog spremembe 87
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del I – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člani Znanstvenega sveta prejmejo honorar 
za opravljene naloge ter po potrebi 
povračilo za potne stroške in dnevnice.

Člani Znanstvenega sveta prejmejo honorar 
za opravljene naloge ter po potrebi 
povračilo 50 % ustrezno dokumentiranih 
potnih stroškov in dnevnic.

Or. it

Obrazložitev

Treba je navesti zgornjo mejo povračila potnih stroškov in dnevnic, da se preprečijo zlorabe 
in zapravljanje sredstev.

Predlog spremembe 88
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del I – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik ERC bo imel za čas 
imenovanja prostore v Bruslju in večino 
svojega časa namenil delovanju ERC. 
Njegov honorar je sorazmeren z višjim 

Predsednik ERC bo imel za čas 
imenovanja prostore v Bruslju. Njegov 
honorar je sorazmeren z višjim vodstvenim 
kadrom Komisije.
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vodstvenim kadrom Komisije.

Or. it

Predlog spremembe 89
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del I – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet izmed svojih članov izvoli
tri podpredsednike, ki predsedniku
pomagajo pri reprezentativnih in 
organizacijskih nalogah. Podpredsedniki 
imajo lahko tudi naziv podpredsednika 
Evropskega raziskovalnega sveta.

Znanstveni svet izmed svojih članov izvoli
podpredsednika, ki predsedniku pomaga
pri reprezentativnih in organizacijskih 
nalogah. Podpredsednik ima lahko tudi 
naziv podpredsednika Evropskega 
raziskovalnega sveta.

Or. it

Predlog spremembe 90
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del I – točka 1.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomoč bo zagotovljena trem 
podpredsednikom, da se zagotovi 
primerna lokalna upravna pomoč na 
njihovih matičnih inštitutih.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Da bi preprečili zapravljanje sredstev, ne smemo podvajati upravnih postopkov.

Predlog spremembe 91
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del I – točka 1.1 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik ERC in člani Znanstvenega 
sveta svojo nalogo izvajajo na podlagi 
izključnega pooblastila in za polni delovni 
čas.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili preglednost in neodvisnost Evropskega raziskovalnega centra, je treba 
določiti zahteve za izvajanje strokovnih nalog.

Predlog spremembe 92
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del I – točka 1.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uprava ERC bo imela v ta namen 
zaposleno osebje, h kateremu bodo po 
potrebi spadali tudi uradniki iz institucij 
Unije in ki bo opravljalo zgolj upravne 
naloge, da se zagotovita stabilnost in 
kontinuiteta, potrebni za učinkovito 
upravo.

Uprava ERC bo imela že zaposlene 
uradnike iz institucij Unije in ki bo 
opravljalo zgolj upravne naloge, da se 
zagotovita stabilnost in kontinuiteta, 
potrebni za učinkovito upravo.

Or. it

Obrazložitev

Da ne bi zapravljali virov, je treba administrativno upravljanje zagotoviti prek 
racionalizacije že zaposlenih človeških virov pri institucijah EU.

Predlog spremembe 93
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del I – točka 1.3 – odstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– programski odbor redno obveščala o 
izvajanju dejavnosti ERC.

– programski odbor, Evropski parlament 
in Svet redno obveščala o izvajanju 
dejavnosti ERC.

Or. it

Obrazložitev

Za zagotavljanje večje preglednosti in boljše dejavnosti spremljanja dejavnosti ERC.

Predlog spremembe 94
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del I – točka 2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne pobude na podlagi tega 
izziva so znanstveno naravnane, obsežne, 
večdisciplinarne in sledijo skupnemu 
vizionarskemu cilju. Obravnavajo velike 
znanstvene in tehnološke izzive, ki 
zahtevajo sodelovanje med številnimi 
disciplinami, skupnostmi in programi. 
Znanstveni napredek mora zagotoviti trdno 
in široko podlago za prihodnje tehnološke 
inovacije in njihovo gospodarsko 
izkoriščanje ter nove koristi za družbo. 
Zaradi njihove presežne narave in 
razsežnosti se lahko uresničijo samo z 
združenimi in nenehnimi prizadevanji (s 
trajanjem 10 let).

Raziskovalne pobude na podlagi tega 
izziva so znanstveno naravnane, obsežne, 
večdisciplinarne in sledijo skupnemu 
vizionarskemu cilju. Obravnavajo velike 
znanstvene in tehnološke izzive, ki 
zahtevajo sodelovanje med številnimi 
disciplinami, skupnostmi in programi, 
pogosto pa tudi spremembe paradigem v 
raziskovalnih pristopih. Znanstveni 
napredek mora zagotoviti trdno in široko 
podlago za prihodnje tehnološke inovacije 
in njihovo gospodarsko izkoriščanje ter 
nove koristi za družbo. Zaradi njihove 
presežne narave in razsežnosti se lahko 
uresničijo samo z združenimi in nenehnimi 
prizadevanji (s trajanjem 10 let).

Or. en

Predlog spremembe 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomemben del posebnega dela „Vodilna 
vloga pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ so ključne omogočitvene 
tehnologije (KET), opredeljene kot mikro-
in nanoelektronika, fotonika, 
nanotehnologija, biotehnologija, napredni 
materiali in napredni proizvodni sistemi. 
Večina inovativnih proizvodov vsebuje več 
samostojnih ali integriranih delov teh 
tehnologij. Medtem ko je vsaka tehnologija 
tehnološka inovacija, skupna korist 
združevanja omogočitvenih tehnologij 
lahko pomeni tudi tehnološki preskok. 
Uporaba medsektorskih ključnih 
omogočitvenih tehnologij bo povečala 
konkurenčnost in učinek proizvodov. 
Številni medsebojni učinki teh tehnologij 
bodo zato izrabljeni. Namenska podpora bo 
zagotovljena za obsežnejše pilotne in 
predstavitvene projekte.

Pomemben del posebnega dela „Vodilna 
vloga pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ so ključne omogočitvene 
tehnologije (KET), opredeljene kot mikro-
in nanoelektronika, fotonika, 
nanotehnologija, biotehnologija, napredni 
materiali, napredni proizvodni sistemi in 
ekološke inovacije. Večina inovativnih 
proizvodov vsebuje več samostojnih ali 
integriranih delov teh tehnologij. Medtem 
ko je vsaka tehnologija tehnološka 
inovacija, skupna korist združevanja 
omogočitvenih tehnologij lahko pomeni 
tudi tehnološki preskok. Uporaba 
medsektorskih ključnih omogočitvenih 
tehnologij bo povečala konkurenčnost in 
učinek proizvodov. Številni medsebojni 
učinki teh tehnologij bodo zato izrabljeni. 
Namenska podpora bo zagotovljena za 
obsežnejše pilotne in predstavitvene 
projekte.

Or. en

Predlog spremembe 96
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1 – odstavek 9 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– nadaljnji razvoj in uporaba bolj 
prediktivnih in za človeka uporabnih 
orodij za preverjanje varnosti, ocena 
tveganja in zdravstvene raziskave,

Or. en
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Predlog spremembe 97
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.1 – točka 1.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je ohraniti in okrepiti vodilno vlogo 
Evrope na področju tehnologij, povezanih s 
pametnimi vgrajenimi sestavnimi deli in 
sistemi. Sem spadajo tudi mikro-nano-bio 
sistemi, organska elektronika, povezovanje 
velikih področij, temeljne tehnologije za 
internet stvar (IS), vključno s platformami 
za podpiranje zagotavljanja naprednih 
storitev, pametni integrirani sistemi, 
sistemi sistemov in razvoj zapletenih 
sistemov.

Cilj je ohraniti in okrepiti vodilno vlogo 
Evrope na področju tehnologij, povezanih s 
pametnimi vgrajenimi sestavnimi deli in 
sistemi. Sem spadajo tudi mikro-nano-bio 
sistemi, visokozmogljiva orodja in vitro, 
„človeško telo na čipu“, virtualni organi 
in druge aplikacije računalniške biologije 
sistemov, organska elektronika, 
povezovanje velikih področij, temeljne 
tehnologije za internet stvar (IS), vključno 
s platformami za podpiranje zagotavljanja 
naprednih storitev, pametni integrirani 
sistemi, sistemi sistemov in razvoj 
zapletenih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 98
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 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 
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 

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 
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 
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prenos in izvajanje v nove uporabe (sistem 
za doziranje zdravil, biosenzorji, biočipi 
itd.).

prenos in izvajanje v nove uporabe (sistem 
za doziranje zdravil, biosenzorji, biočipi 
itd.) in orodja, kot so eksperimentalne 
metode na podlagi človekove biologije in 
računalniške metode za zagotovitev 
varnejših izdelkov za potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 99
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 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 
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.).

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 
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.).

Or. en

Predlog spremembe 100
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.4 – točka 1.4.2– odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je dvojen: po eni strani omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 
in papirni, tekstilni, škrobni in 
prehrambenopredelavalni industriji), da 
razvije nove proizvode in procese, ki 
izpolnjujejo industrijske in družbene 
zahteve, ter konkurenčne in izpopolnjene 
biotehnološke alternative za nadomestitev 
trenutnih, ter po drugi strani izrabiti 
potencial biotehnologije za odkrivanje, 
spremljanje, preprečevanje in odpravljanje 
onesnaževanja. Sem spadajo raziskave in 
inovacije s področja encimskih in 
presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
dinamiko mikrobioloških skupnosti. 
Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

Cilj je dvojen: po eni strani omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 
in papirni, tekstilni, škrobni in 
prehrambenopredelavalni industriji ter 
industriji na podlagi rastlinske genske 
tehnologije), da razvije nove proizvode in 
procese, ki izpolnjujejo industrijske in 
družbene zahteve, ter konkurenčne in 
izpopolnjene biotehnološke alternative za 
nadomestitev trenutnih, ter po drugi strani 
izrabiti potencial biotehnologije za 
odkrivanje, spremljanje, preprečevanje in 
odpravljanje onesnaževanja. Sem spadajo 
raziskave in inovacije s področja encimskih 
in presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
dinamiko mikrobioloških skupnosti. 
Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

Or. en

Predlog spremembe 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.4 – točka 1.4.2– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je dvojen: po eni strani omogočati 
evropski industriji (npr. kemični, 
zdravstveni, rudarski, energetski, celulozni 
in papirni, tekstilni, škrobni in 
prehrambenopredelavalni industriji), da 
razvije nove proizvode in procese, ki 
izpolnjujejo industrijske in družbene 
zahteve, ter konkurenčne in izpopolnjene 
biotehnološke alternative za nadomestitev 

Cilj je dvojen: omogočati evropski 
industriji (npr. kemični, zdravstveni, 
rudarski, energetski, celulozni in papirni, 
tekstilni, škrobni, pridelovalni in
prehrambenopredelavalni industriji), da 
razvije nove proizvode in procese, ki 
izpolnjujejo kmetijske, ribiške, industrijske 
in družbene zahteve, ter konkurenčne in 
izpopolnjene biotehnološke alternative za 
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trenutnih, ter po drugi strani izrabiti 
potencial biotehnologije za odkrivanje, 
spremljanje, preprečevanje in odpravljanje 
onesnaževanja. Sem spadajo raziskave in 
inovacije s področja encimskih in 
presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
dinamiko mikrobioloških skupnosti. 
Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

nadomestitev trenutnih, ter poleg tega
izrabiti potencial biotehnologije za 
odkrivanje, spremljanje, preprečevanje in 
odpravljanje onesnaževanja. Sem spadajo 
raziskave in inovacije s področja encimskih 
in presnovnih poti, snovanja bioprocesov, 
naprednega vrenja, nadrejenega in 
podrejenega procesiranja ter vpogleda v 
dinamiko mikrobioloških skupnosti. 
Vključen bo tudi razvoj prototipov za 
ocenjevanje tehnično-ekonomske 
izvedljivosti razvitih proizvodov in 
procesov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je dodati biotehnologijo za pridelavo, pa tudi kmetijstvo in ribogojstvo.

Predlog spremembe 102
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.4 – točka 1.4.3– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, rastlinsko, 
kmetijsko, proteomiko, molekularna 
orodja), ki bodo zagotovila vodilni položaj 
in konkurenčno prednost v različnih 
gospodarskih sektorjih. Sem spadajo 
vidiki, kot so okrepitev razvoja bioloških 
virov in uporab z izboljšanimi lastnostmi, 
ki presegajo običajne alternative, 
ustvarjanje pogojev za raziskovanje, 
razumevanje in trajnostno izkoriščanje 
kopenske in morske biotske raznovrstnosti 
za nove uporabe, spodbujanje razvoja 
biotehnoloških zdravstvenih rešitev (npr. 
diagnostike, biologike, biomedicinskih 
naprav)..

Or. en
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Predlog spremembe 103
Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.4 – točka 1.4.3– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).
Prednostno je treba podpreti nove 
diagnostične metode, kjer preventiva ali 
diagnoza za zadevnega pacienta že obstaja 
ali je verjetno, da bo razvita. 

Or. de

Predlog spremembe 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.4 – točka 1.4.3– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
genomiko, metagenomiko, proteomiko, 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 

Cilj je razviti platformne tehnologije (npr. 
biologijo sistemov, genomiko, 
metagenomiko, proteomiko, fenomiko 
molekularna orodja), ki bodo zagotovila 
vodilni položaj in konkurenčno prednost v 
različnih gospodarskih sektorjih. Sem 
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bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. diagnostike, 
biologike, biomedicinskih naprav).

spadajo vidiki, kot so okrepitev razvoja 
bioloških virov in uporab z izboljšanimi 
lastnostmi, ki presegajo običajne 
alternative, ustvarjanje pogojev za 
raziskovanje, razumevanje in trajnostno 
izkoriščanje kopenske in morske biotske 
raznovrstnosti za nove uporabe, 
spodbujanje razvoja biotehnoloških 
zdravstvenih rešitev (npr. farmacevtske 
diagnostike, biologike, biomedicinskih 
naprav, bolj zdravih rastlin in živali za 
zdravo prehrano)..

Or. en

Predlog spremembe 105
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.5 – točka 1.5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmanjševanje porabe energije in emisij 
CO2 z razvojem in uporabo trajnostnih 
gradbenih tehnologij, izvajanjem in 
ponavljanjem ukrepov za večjo uporabo 
energetsko učinkovitih sistemov in 
materialov v novih, obnovljenih in 
rekonstruiranih stavbah. Preudarnost 
življenjskega cikla in večji pomen 
konceptov oblikovanja-gradnje-delovanja 
bo ključnega pomena pri reševanju prehoda 
na stavbe s skoraj nično porabo energije v 
Evropi do leta 2020 in uresničevanju 
energetsko učinkovitih območij s 
sodelovanjem širše skupnosti 
zainteresiranih strani.

Povečanje energetske učinkovitosti in
zmanjševanje emisij CO2 z razvojem in 
uporabo trajnostnih gradbenih tehnologij, 
izvajanjem in ponavljanjem ukrepov za 
večjo uporabo energetsko učinkovitih 
sistemov in materialov v novih, 
obnovljenih in rekonstruiranih stavbah.
Preudarnost življenjskega cikla in večji 
pomen konceptov oblikovanja-gradnje-
delovanja bo ključnega pomena pri 
reševanju prehoda na stavbe s skoraj nično 
porabo energije v Evropi do leta 2020 in 
uresničevanju energetsko učinkovitih 
območij s sodelovanjem širše skupnosti 
zainteresiranih strani.

Or. it

Predlog spremembe 106
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.5 – točka 1.5.3 – odstavek 1

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 
toplogrednih plinov.

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 po dostopnih 
cenah 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 
toplogrednih plinov.

Or. it

Predlog spremembe 107
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.5 – točka 1.5.3 – odstavek 1

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 

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrij, kot so kemična, celulozna in 
papirna ter gradbena 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 
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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 
toplogrednih plinov.

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 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 108
Richard Seeber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 1.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5a. Ekološke inovacije
1.5.1 Posebni cilji za ekološke inovacije
Posebni cilj za ekološke inovacije je 
spodbujati inovativno evropsko industrijo 
in inovacijsko skupnost, ki bosta ciljno 
ustvarjali nove izdelke, postopke in 
storitve, ki prinašajo zeleno rast in koristi 
za okolje ter s pomočjo katerih bosta 
priznani kot vodilni v svetu. Cilj je 
povečati učinkovitost uporabe virov, 
zmanjšati vplive na okolje, preprečiti 
onesnaženje (voda) in/ali doseči 
učinkovitejše, uspešnejše in bolj 
odgovorno uporabo naravnih virov.
1.5.2 Utemeljitev in dodana vrednost 
Unije
Vodilni položaj industrije na področju 
ekoloških inovacij bo privedel do večje 
okoljske učinkovitosti in odpornosti v vseh 
gospodarskih panogah, kar bo obenem 
stroškovno učinkovito in na splošno dobro 
za posle in za družbo, od podeželskih do 
mestnih prebivalcev. Globalni trg (2020) 
za ekološko industrijo se hitro veča, ta 
poslovni sektor EU pa tudi že hitro raste. 
Ekološke industrije EU so pogosto vodilne 
v svetu. Obzorje 2020 mora na tem graditi. 
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Ekološke inovacije morajo prodreti v vse 
gospodarske panoge in področja družbe 
ter zagotoviti podlago za pomembno 
konkurenčno prednost Evrope, da se bo 
lahko soočila z izzivom trajnosti. Zaradi 
tega so ekološke inovacije ključna 
omogočitvena tehnologija.
Ekološke industrije zaznamuje prisotnost 
velikega števila malih in srednjih podjetij. 
Ta podjetja imajo približno polovico vseh 
zaposlenih. Zaradi tega morajo imeti mala 
in srednja podjetja v partnerstvu z večjimi 
industrijskimi partnerji vedno večjo vlogo 
pri inovativnih novih tehnologijah in 
rešitvah ter pri njihovem izvajanju.
Ključni viri inovacij so povezani z 
ekološkimi inovacijami in drugimi 
omogočitvenimi tehnologijami, začenši z 
IKT (nadziranje in zaznavanje) ter 
nanotehnologijami.
1.5.3 Splošne smernice za dejavnosti
Ekološke inovacije so katera koli oblika 
inovacij, katerih rezultat ali cilj je bistven 
in viden napredek na poti do cilja 
trajnostnega razvoja, prek zmanjšanja 
vplivov na okolje, izboljšanja odpornosti 
na okoljske pritiske ali doseganja 
učinkovitejše ali odgovornejše rabe 
naravnih virov.
Dejavnosti ekoloških inovacij so 
osredotočene na trajnostne inovacije na 
(vseh) naslednjih področjih:
a) oskrba z zeleno energijo
b) energetska učinkovitost
c) učinkovitost materialov
d) zelena mobilnost
e) voda
f) odpadki

Or. en
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Predlog spremembe 109
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 2.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Instrument za lastniški kapital (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.).

Predlog spremembe 110
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del II – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z instrumentom se bodo lahko izvajale tudi 
naložbe v fazah širitve in rasti v povezavi s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP (to vključuje naložbe v sklade 
skladov s široko bazo vlagateljev, med 
katere bodo spadali tudi zasebni, 
institucionalni in strateški vlagatelji ter 
nacionalne javne in poljavne finančne 
institucije). V slednjem primeru naložbe v 
okviru instrumenta za lastniški kapital 
znotraj Obzorja 2020 ne presežejo 20 %
skupnih naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 

Z instrumentom se bodo lahko izvajale tudi 
naložbe v fazah širitve in rasti v povezavi s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP (to vključuje naložbe v sklade 
skladov s široko bazo vlagateljev, med 
katere bodo spadali tudi zasebni, 
institucionalni in strateški vlagatelji ter 
nacionalne javne in poljavne finančne 
institucije). V slednjem primeru naložbe v 
okviru instrumenta za lastniški kapital 
znotraj Obzorja 2020 ne presežejo 30 %
skupnih naložb v EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, pri katerih bo 
financiranje iz kapitalskega instrumenta za 
rast ter instrumenta za lastniški kapital za 
raziskave, razvoj in inovacije zagotovljeno 
sorazmerno na podlagi politike o 
investicijskih skladih. Instrument za 
lastniški kapital se tako kot kapitalski 
instrument za rast izogiba odkupu ali 
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nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 20-odstotno
zgornjo mejo.

nadomeščanju kapitala, namenjenega 
razdelitvi prevzetega podjetja. Komisija se 
lahko odloči, da ob upoštevanju sprememb 
tržnih razmer spremeni 30-odstotno
zgornjo mejo.

Or. it

Predlog spremembe 111
Edite Estrela

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni sta prav tako 
odvisna od razumevanja zdravstvenih 
dejavnikov, učinkovitih preventivnih 
orodij, npr. cepiv, učinkovitega spremljanja 
zdravja, nadzora bolezni ter pripravljenosti 
nanjo ter učinkovitih preventivnih 
programov.

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljša dobro počutje, zmanjšuje 
invalidnost, odvisnost , socialno 
izključenost ter je stroškovno učinkovito. 
Zdravstveno varstvo in preprečevanje 
bolezni sta prav tako odvisna od 
razumevanja zdravstvenih dejavnikov, 
učinkovitih preventivnih orodij, npr. cepiv, 
učinkovitega spremljanja zdravja, nadzora 
bolezni ter pripravljenosti nanjo ter 
učinkovitih preventivnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 112
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni sta prav tako 

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni je odvisno tudi od 
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odvisna od razumevanja zdravstvenih 
dejavnikov, učinkovitih preventivnih 
orodij, npr. cepiv, učinkovitega spremljanja 
zdravja, nadzora bolezni ter pripravljenosti 
nanjo ter učinkovitih preventivnih 
programov.

razumevanja dejavnikov zdravja na 
molekulski ravni, učinkovitih preventivnih 
orodij, kot so cepiva, učinkovitega 
nadzorovanja zdravja in bolezni ter 
pripravljenosti, pa tudi od učinkovitih 
programov presejanja.

Or. en

Predlog spremembe 113
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni sta prav tako 
odvisna od razumevanja zdravstvenih 
dejavnikov, učinkovitih preventivnih 
orodij, npr. cepiv, učinkovitega spremljanja 
zdravja, nadzora bolezni ter pripravljenosti 
nanjo ter učinkovitih preventivnih 
programov.

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni sta prav tako 
odvisna od razumevanja zdravstvenih 
dejavnikov, raziskav o primarni in 
sekundarni preventivi, učinkovitih 
preventivnih orodij, npr. cepiv, 
učinkovitega spremljanja zdravja, nadzora 
bolezni ter pripravljenosti nanjo ter 
učinkovitih preventivnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 114
Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Zdravstveno varstvo in 

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Spodbujanje zdravja in 
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preprečevanje bolezni sta prav tako 
odvisna od razumevanja zdravstvenih
dejavnikov, učinkovitih preventivnih 
orodij, npr. cepiv, učinkovitega
spremljanja zdravja, nadzora bolezni ter 
pripravljenosti nanjo ter učinkovitih
preventivnih programov.

preprečevanje bolezni je odvisno tudi od 
razumevanja dejavnikov zdravja, vključno 
z debelostjo, ki je eden glavnih razlogov za 
številne kronične bolezni, učinkovitih 
preventivnih orodij, kot so cepiva, 
učinkovitega nadzorovanja zdravja in
bolezni ter pripravljenosti, pa tudi od
učinkovitih programov presejanja.

Or. da

Predlog spremembe 115
Alda Sousa

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uspešna prizadevanja za preprečevanje, 
obvladovanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti 
podpira temeljno razumevanje vzrokov, 
procesov in vplivov, pa tudi dejavnikov, na 
katerih temeljita dobro zdravje in dobro 
počutje. Učinkovita izmenjava podatkov in
povezovanje teh podatkov z realnimi 
obsežnimi kohortnimi študijami sta prav 
tako bistvenega pomena, kot je prenos 
raziskav v klinično prakso, zlasti s 
kliničnimi študijami.

Uspešna prizadevanja za preprečevanje,
diagnosticiranje, obvladovanje in 
zdravljenje bolezni, invalidnosti in 
omejene funkcionalnosti podpira temeljno 
razumevanje vzrokov, procesov in vplivov, 
pa tudi dejavnikov, na katerih temeljita 
dobro zdravje in dobro počutje. Učinkovito 
zbiranje in izmenjava podatkov ter njihovo
povezovanje z realnimi obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
pravočasen prenos ugotovitev raziskav v 
klinično prakso, zlasti s kliničnimi
preskusi ter s podporo zdravstvenemu 
raziskovanju, ki bo osredotočeno na 
postdiagnostično fazo bolezni, in 
translacijskim raziskavam.

Or. pt

Predlog spremembe 116
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uspešna prizadevanja za preprečevanje, 
obvladovanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti 
podpira temeljno razumevanje vzrokov, 
procesov in vplivov, pa tudi dejavnikov, na 
katerih temeljita dobro zdravje in dobro 
počutje. Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z realnimi 
obsežnimi kohortnimi študijami sta prav 
tako bistvenega pomena, kot je prenos 
raziskav v klinično prakso, zlasti s 
kliničnimi študijami.

Uspešna prizadevanja za preprečevanje, 
obvladovanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti 
podpira temeljno razumevanje vzrokov, 
procesov (npr. molekulskih poti) in 
vplivov, pa tudi dejavnikov, na katerih 
temeljita dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z realnimi 
obsežnimi kohortnimi študijami sta prav 
tako bistvenega pomena, kot je prenos 
raziskav v klinično prakso, zlasti s 
kliničnimi študijami.

Or. en

Predlog spremembe 117
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uspešna prizadevanja za preprečevanje, 
obvladovanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti 
podpira temeljno razumevanje vzrokov, 
procesov in vplivov, pa tudi dejavnikov, na 
katerih temeljita dobro zdravje in dobro 
počutje. Učinkovita izmenjava podatkov in
povezovanje teh podatkov z realnimi 
obsežnimi kohortnimi študijami sta prav 
tako bistvenega pomena, kot je prenos 
raziskav v klinično prakso, zlasti s 
kliničnimi študijami.

Uspešna prizadevanja za preprečevanje, 
obvladovanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti 
podpira temeljno razumevanje vzrokov, 
procesov in vplivov, pa tudi dejavnikov, na 
katerih temeljita dobro zdravje in dobro 
počutje. Učinkovita izmenjava in 
standardizirana obdelava podatkov ter
njihovo povezovanje z realnimi obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti s kliničnimi preskusi.

Or. da
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Predlog spremembe 118
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne vrzeli na področju 
nalezljivih, z revščino povezanih redkih 
bolezni in zapostavljenih bolezni je treba 
obravnavati s pomočjo raziskav in 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 119
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne vrzeli na področju 
nalezljivih, z revščino povezanih in 
zapostavljenih bolezni je treba 
obravnavati s pomočjo raziskovalnih in 
inovativnih dejavnosti, ki upoštevajo 
potrebe pacientov. S podporo inovativnim 
svetovnim partnerstvom pri razvoju orodij 
za preventivno, diagnosticiranje, 
zdravljenje in telemedicino, lahko 
pospešimo delovanje odlične znanosti, 
Unija pa lahko spoštuje svoje svetovne 
zaveze.

Or. sl

Predlog spremembe 120
Edite Estrela

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega, ekonomskega in 
duševnega dobrega počutja.

Or. en

Predlog spremembe 121
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati za hitrejše odločanje in 
osveščanje o preprečevanju bolezni in 
zdravljenju, da se opredeli in podpre 
razširjanje najboljše prakse v zdravstveno-
varstvenem sektorju ter celostna oskrba in 
prenos tehnoloških, organizacijskih in 
socialnih inovacij, ki starejšim omogočajo, 
da ostanejo aktivni in neodvisni. To bo 
izboljšalo fizično, socialno in duševno 
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podaljšalo. počutje ter ga podaljšalo.

Or. sl

Predlog spremembe 122
Edite Estrela

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Boljše razumevanje zdravstvenih 
dejavnikov je nujno, da se postavijo temelji 
za učinkovito zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni, pri čemer bodo 
razviti tudi celoviti zdravstveni kazalniki 
zdravja in kazalniki dobrega počutja. 
Preučevali se bodo okoljski, vedenjski 
(vključno z življenjskim slogom), 
družbeno-ekonomski in genetski dejavniki 
v najširšem smislu. Sem spadajo tudi 
dolgoročne kohortne študije in njihova 
povezanost s podatki, pridobljeni s 
študijami „-omik“ in drugimi metodami.

Boljše razumevanje zdravstvenih 
dejavnikov je nujno, da se postavijo temelji 
za učinkovito zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni, pri čemer bodo 
razviti tudi celoviti zdravstveni kazalniki 
zdravja in kazalniki dobrega počutja. 
Preučevali se bodo okoljski, vedenjski 
(vključno z življenjskim slogom), 
družbeno-ekonomski (vključno z elementi 
poklicnega tveganja) in genetski dejavniki 
v najširšem smislu. Sem spadajo tudi 
dolgoročne kohortne študije in njihova 
povezanost s podatki, pridobljeni s 
študijami „-omik“ in drugimi metodami.

Or. en

Predlog spremembe 123
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Boljše razumevanje zdravstvenih 
dejavnikov je nujno, da se postavijo temelji 
za učinkovito zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni, pri čemer bodo 
razviti tudi celoviti zdravstveni kazalniki 
zdravja in kazalniki dobrega počutja. 
Preučevali se bodo okoljski, vedenjski 

Boljše razumevanje zdravstvenih 
dejavnikov je nujno, da se postavijo temelji 
za učinkovito zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni, pri čemer bodo 
razviti tudi celoviti zdravstveni kazalniki 
zdravja in kazalniki dobrega počutja. 
Preučevali se bodo okoljski, vedenjski 
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(vključno z življenjskim slogom), 
družbeno-ekonomski in genetski dejavniki 
v najširšem smislu. Sem spadajo tudi 
dolgoročne kohortne študije in njihova 
povezanost s podatki, pridobljeni s 
študijami „-omik“ in drugimi metodami.

(vključno z življenjskim slogom), 
družbeno-ekonomski in genetski dejavniki 
v najširšem smislu, skupaj s kratko- in 
dolgoročnim učinkom in koristmi 
povezanih javnozdravstvenih inovacij.
Sem spadajo tudi dolgoročne kohortne 
študije in njihova povezanost s podatki, 
pridobljeni s študijami „-omik“ in drugimi 
metodami.

Or. en

Predlog spremembe 124
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti za boljše razumevanje okolja kot 
zdravstvenega dejavnika bodo potrebni 
povezovalni molekularnobiološki, 
epidemiološki in toksikološki pristopi za 
raziskovanje odnosa med zdravjem in 
okoljem, vključno s študijami o delovanju 
kemikalij, istočasni izpostavljenosti 
onesnaženju ter drugim z okoljem in 
podnebjem povezanim dejavnikom stresa, 
integriranih toksikoloških preskusih ter 
alternativah za poskuse na živalih. Potrebni 
so inovativni pristopi za ocenjevanje 
izpostavljenosti, pri katerih se uporabljajo 
biološki označevalci nove generacije, ki 
temeljijo na „-omikah“ in epigenetiki, 
biološko spremljanje ljudi ter individualne 
ocene izpostavljenosti in modeliranja za 
razumevanje kombiniranih, kumulativnih 
in nastajajočih izpostavljenosti ter pri 
katerih se upoštevajo družbeno-
gospodarski in vedenjski dejavniki. 
Podpiral se bo boljši dostop do okoljskih 
podatkov z uporabo naprednih 
informacijskih sistemov.

Zlasti za boljše razumevanje okolja kot 
zdravstvenega dejavnika bodo potrebni 
povezovalne in za človeka pomembne 
zdravstvene raziskave, varnostna 
preverjanja in ocene tveganja (s katerimi 
bi nazadnje nadomestili uporabo živali), 
molekularnobiološki, epidemiološki in 
toksikološki pristopi za raziskovanje 
odnosa med zdravjem in okoljem ter za 
pojasnitev poti človeških bolezni in 
toksičnosti, vključno s študijami o 
delovanju kemikalij, istočasni 
izpostavljenosti onesnaženju ter drugim z 
okoljem in podnebjem povezanim 
dejavnikom stresa, integriranih 
toksikoloških preskusih ter alternativah za 
poskuse na živalih. Potrebni so inovativni 
pristopi za ocenjevanje izpostavljenosti, pri 
katerih se uporabljajo za človeka 
pomembni biološki označevalci nove 
generacije, ki temeljijo na „-omikah“ in 
epigenetiki, biološko spremljanje ljudi ter 
individualne ocene izpostavljenosti in 
modeliranja za razumevanje kombiniranih, 
kumulativnih in nastajajočih 
izpostavljenosti ter pri katerih se 
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upoštevajo družbeno-gospodarski in 
vedenjski dejavniki. Podpiral se bo boljši 
dostop do okoljskih podatkov z uporabo 
naprednih informacijskih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 125
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti za boljše razumevanje okolja kot 
zdravstvenega dejavnika bodo potrebni 
povezovalni molekularnobiološki, 
epidemiološki in toksikološki pristopi za 
raziskovanje odnosa med zdravjem in 
okoljem, vključno s študijami o delovanju 
kemikalij, istočasni izpostavljenosti 
onesnaženju ter drugim z okoljem in 
podnebjem povezanim dejavnikom stresa,
integriranih toksikoloških preskusih ter 
alternativah za poskuse na živalih.
Potrebni so inovativni pristopi za 
ocenjevanje izpostavljenosti, pri katerih se 
uporabljajo biološki označevalci nove 
generacije, ki temeljijo na „-omikah“ in 
epigenetiki, biološko spremljanje ljudi ter 
individualne ocene izpostavljenosti in 
modeliranja za razumevanje kombiniranih, 
kumulativnih in nastajajočih 
izpostavljenosti ter pri katerih se 
upoštevajo družbeno-gospodarski in 
vedenjski dejavniki. Podpiral se bo boljši 
dostop do okoljskih podatkov z uporabo 
naprednih informacijskih sistemov.

Zlasti za boljše razumevanje okolja kot 
zdravstvenega dejavnika bodo potrebni 
povezovalni molekularnobiološki, 
epidemiološki in toksikološki pristopi za 
raziskovanje odnosa med zdravjem in 
okoljem, vključno s študijami endokrinih 
motilcev, uporabljenih v proizvodih za 
potrošnike in hrani, študijami o delovanju 
kemikalij, istočasni izpostavljenosti 
onesnaženju ter drugim z okoljem in 
podnebjem povezanim dejavnikom stresa,
integriranimi toksikološkimi preskusi ter 
alternativami za poskuse na živalih.
Potrebni so inovativni pristopi za 
ocenjevanje izpostavljenosti, pri katerih se 
uporabljajo biološki označevalci nove 
generacije, ki temeljijo na „-omikah“ in 
epigenetiki, biološko spremljanje ljudi ter 
individualne ocene izpostavljenosti in 
modeliranja za razumevanje kombiniranih, 
kumulativnih in nastajajočih 
izpostavljenosti ter pri katerih se 
upoštevajo družbeno-gospodarski in 
vedenjski dejavniki. Podpiral se bo boljši 
dostop do okoljskih podatkov z uporabo 
naprednih informacijskih sistemov.

Or. da
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Predlog spremembe 126
Edite Estrela

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na ta način se lahko ocenijo obstoječe in 
načrtovane politike in programi ter 
zagotovi politična podpora. Podobno se 
lahko razvijejo boljša vedenjska terapija ter 
programi za izobraževanje in ozaveščanje, 
med drugim za zdravstveno pismenost v 
prehrani, cepljenje in primarne osnovne 
oskrbe.

Na ta način se lahko ocenijo obstoječe in 
načrtovane politike in programi ter 
zagotovi politična podpora. Podobno se 
lahko razvijejo boljša vedenjska terapija ter 
programi za izobraževanje in ozaveščanje, 
med drugim za zdravstveno pismenost v 
prehrani, cepljenje in primarne osnovne 
oskrbe. Podobno je mogoče zdravje razviti 
v vseh pristopih politik (npr. pri 
obravnavanju okolja in delovnega mesta), 
da bi čim bolj zmanjšali dejavnike 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 127
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na ta način se lahko ocenijo obstoječe in 
načrtovane politike in programi ter 
zagotovi politična podpora. Podobno se 
lahko razvijejo boljša vedenjska terapija ter 
programi za izobraževanje in ozaveščanje, 
med drugim za zdravstveno pismenost v 
prehrani, cepljenje in primarne osnovne 
oskrbe.

Na ta način se lahko ocenijo obstoječe in 
načrtovane politike in programi ter 
zagotovi politična podpora. Podobno se 
lahko razvijejo boljša vedenjska terapija ter 
programi za izobraževanje in ozaveščanje, 
med drugim za zdravstveno pismenost 
zlasti v prehrani, cepljenje in primarne 
osnovne oskrbe.

Or. en


