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Predlog spremembe 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – razdelek 1 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanost za družbo in z družbo, da bi se z 
zagotovitvijo sodelovanja vseh družbenih 
akterjev v ciklusu inovacij povečale 
kakovost, ustreznost, sprejemljivost in 
trajnost rezultatov na področju inovacij z 
vključevanjem interesov in vrednot 
družbe.

Or. en

Predlog spremembe 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nov instrument: izvajanje jasnega 
programa za prenos znanosti, raziskav in 
inovacij v vsebino pouka na vseh ravneh 
ter za prilagoditev tehnologij uporabi.

Or. en

Predlog spremembe 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del II. Prednostna naloga „Vodilni položaj v industriji“ – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 

(a) Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
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namensko podpira raziskave, razvoj in 
predstavitev na področju IKT, 
nanotehnologije, naprednih materialov, 
biotehnologije, sodobne proizvodnje in 
predelave ter vesolja. Poudarek bo na 
sodelovanju in konvergenci med različnimi 
tehnologijami in znotraj njih.

namensko podpira raziskave, razvoj in 
predstavitev na področju IKT, 
nanotehnologije, naprednih materialov,
ekoloških inovacij, biotehnologije, 
sodobne proizvodnje in predelave ter 
vesolja. Poudarek bo na sodelovanju in 
konvergenci med različnimi tehnologijami 
in znotraj njih.

Or. en

Predlog spremembe 158
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del II. Prednostna naloga „Vodilni položaj v industriji“ – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel 
približno 15 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“, 
namenjenega MSP.

Obzorje 2020 bo izvajalo celosten pristop k 
udeležbi MSP, ki bi lahko prinesel 
približno 30 % skupnega združenega 
proračuna za vse posebne cilje glede 
družbenih izzivov in posebnega cilja
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“, 
namenjenega MSP.

Or. it

Obrazložitev

Strateškega pomena je, da se udeležba MSP v okvirnem programu spodbudi v veliko večji 
meri, kot to predvideva Komisija.

Predlog spremembe 159
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III. Prednostna naloga „Družbeni izzivi“– odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

varnost, trajnostno kmetijstvo, morske in 
pomorske raziskave in biogospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 160
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III. Prednostna naloga „Družbeni izzivi“– odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov
in surovine;

(e) podnebni ukrepi, okolje, učinkovita 
raba in ohranjanje virov, trajnostna raba 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – del III. Prednostna naloga „Družbeni izzivi“– odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov 
in surovine;

(e) podnebni ukrepi, gospodarjenje z 
vodami, učinkovita raba virov in surovine;

Or. en

Predlog spremembe 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del III. Prednostna naloga „Družbeni izzivi“– odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podnebni ukrepi, učinkovita raba virov 
in surovine;

(e) podnebni ukrepi in ukrepi v zvezi z 
vodo, učinkovita raba virov in surovine;
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Or. en

Predlog spremembe 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – del III. Prednostna naloga „Družbeni izzivi“– odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f a) kultura in neoprijemljiva področja 
znanja;

Or. en

Predlog spremembe 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Priloga I – del III. Prednostna naloga „Družbeni izzivi“– odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f b) pametna mesta in kulturna 
dediščina;

Or. en

Predlog spremembe 165
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III. Prednostna naloga „Družbeni izzivi“– odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru vsakega družbenega izziva bodo 
na pregleden in participativen način
določeni raziskovalne prednostne naloge 
in cilji z uravnoteženo udeležbo vseh 
sodelujočih, vključno z znanstveno 
skupnostjo, raziskovalci (tudi iz manjših 
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raziskovalnih organizacij), javnim 
sektorjem, zasebnim sektorjem, zlasti 
MSP, organizacijami civilne družbe in 
drugimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi. Komisija bo v raziskovalnih 
prednostnih nalogah v okviru družbenih 
izzivov zlasti vzpostavila posebne 
platforme za dialog med državljani in 
organizacijami civilne družbe z 
raziskovalnimi akterji.

Or. en

Predlog spremembe 166
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga I – del III. Prednostna naloga „Družbeni izzivi“– odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbene in humanistične znanosti so 
sestavni del dejavnosti, namenjenih 
obravnavanju vseh teh izzivov. Poleg tega 
je razvoj teh področij podprt v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“. Podpora bo usmerjena 
tudi v zagotavljanje konkretne podlage za 
oblikovanje politike na mednarodni, 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
Unije. Glede na globalno naravo številnih 
izzivov je strateško sodelovanje s tretjimi 
državami sestavni del vsakega izziva.
Poleg tega je medsektorska podpora 
mednarodnega sodelovanja zagotovljena v 
okviru posebnega cilja „Vključujoče, 
inovativne in varne družbe“.

Družbene in humanistične znanosti ter 
vključevanje civilne družbe so sestavni del 
dejavnosti, namenjenih obravnavanju vseh 
teh izzivov. Poleg tega je razvoj teh 
področij podprt v okviru posebnega cilja
„Vključujoče, inovativne in varne družbe“.
Podpora bo usmerjena tudi v zagotavljanje 
konkretne podlage za oblikovanje politike 
na mednarodni, nacionalni in regionalni 
ravni ter ravni Unije. Glede na globalno 
naravo številnih izzivov je strateško 
sodelovanje s tretjimi državami sestavni 
del vsakega izziva. Poleg tega je 
medsektorska podpora mednarodnega 
sodelovanja zagotovljena v okviru 
posebnega cilja „Vključujoče, inovativne 
in varne družbe“.

Or. en

Predlog spremembe 167
Anna Záborská
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Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1.3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni svet Evropskega 
raziskovalnega sveta nenehno spremlja 
aktivnosti Evropskega raziskovalnega sveta 
in preučuje, kako bi lahko najbolje dosegel 
svoje cilje s shemami za subvencije, ki 
poudarjajo jasnost, stabilnost in 
preprostost, tako za kandidate kot pri 
izvajanju in upravljanju subvencij ter se, po 
potrebi, odzval na nove potrebe. Prizadeva 
si, da ohrani in še izboljša sistem 
strokovnega ocenjevanja Evropskega 
raziskovalnega sveta, ki je na svetovni 
ravni, predloge pa obravnava na pregleden, 
pošten in nepristranski način, tako da lahko 
opredeli prelomno znanstveno odličnost in 
nadarjenost ne glede na spol, nacionalnost 
ali starost raziskovalca. Evropski 
raziskovalni svet še naprej izvaja lastne 
strateške raziskave, da se pripravi za svoje 
dejavnosti in jih podpre, ohranja tesne stike 
z znanstveno skupnostjo in drugimi 
zainteresiranimi stranmi ter si prizadeva, 
da njegove dejavnosti dopolnjujejo 
raziskovalne pobude na drugih ravneh.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 168
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 2.1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi. Namen je opredeliti 
in uresničiti priložnosti, ki imajo 
dolgoročne koristi za državljane, 

Posebni cilj je spodbujanje radikalnih 
novih tehnologij z raziskovanjem novih 
zamisli z visokim tveganjem, ki temeljijo 
na znanstveni podlagi, vključno s 
širjenjem razumevanja načinov razvoja 
bolezni in toksičnega delovanja pri ljudeh 



AM\906315SL.doc 9/67 PE492.608v01-00

SL

gospodarstvo in družbo, z zagotavljanjem 
prožne podpore ciljno usmerjenega in 
interdisciplinarnega skupnega raziskovanja 
v različnih obsegih in sprejetjem 
inovativnih raziskovalnih praks.

ter uporabe celičnih, genomskih in 
računalniških orodij in tehnologij, ki 
zadevajo ljudi, v raziskavah na področju 
zdravja in strategijah za oceno tveganja 
EU. Namen je opredeliti in uresničiti 
priložnosti, ki imajo dolgoročne koristi za 
državljane, gospodarstvo in družbo, z 
zagotavljanjem prožne podpore ciljno 
usmerjenega in interdisciplinarnega 
skupnega raziskovanja v različnih obsegih 
in sprejetjem inovativnih raziskovalnih 
praks.

Or. en

Predlog spremembe 169
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s spodbujanjem novih zamisli („odprte 
prihodnje in nastajajoče tehnologije“) 
prihodnje in nastajajoče tehnologije 
podpirajo nastajajoče znanstveno in 
tehnološko raziskovanje, ki raziskuje nove 
temelje za radikalne nove prihodnje 
tehnologije s kljubovanjem veljavnim 
paradigmam in podajanjem na neznana 
področja. Izbirni postopek od spodaj 
navzgor, ki je odprt za vse raziskovalne 
zamisli, bo sestavil raznolik portfelj ciljno 
usmerjenih projektov. Ključnega pomena 
bo zgodnje odkrivanje obetavnih novih 
področij, razvojev in trendov ter 
privabljanje novih akterjev z velikim 
potencialom na področju raziskav in 
inovacij;

(a) s spodbujanjem novih zamisli („odprte 
prihodnje in nastajajoče tehnologije“) 
prihodnje in nastajajoče tehnologije 
podpirajo nastajajoče znanstveno in 
tehnološko raziskovanje, ki raziskuje nove 
temelje za radikalne nove prihodnje 
tehnologije s kljubovanjem veljavnim 
paradigmam, kot je uporaba živalskih 
modelov v biomedicinskih raziskavah ali 
za preskušanje stranskih učinkov 
kemikalij na zdravje ljudi, in podajanjem 
na neznana področja. Izbirni postopek od 
spodaj navzgor, ki je odprt za vse 
raziskovalne zamisli, bo sestavil raznolik 
portfelj ciljno usmerjenih projektov.
Ključnega pomena bo zgodnje odkrivanje 
obetavnih novih področij, razvojev in 
trendov ter privabljanje novih akterjev z 
velikim potencialom na področju raziskav 
in inovacij;

Or. en
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Obrazložitev

Raziskave EU bi pri biomedicinskih raziskavah in preskušanju strupenosti morale podpirati 
preusmeritev s poskusov na živalih na sodobno preskušanje strupenosti 21. stoletja. Dosežki v 
molekularni biologiji, biotehnologiji in na drugih področjih utirajo pot velikim izboljšavam 
pri ocenjevanju zdravstvenih tveganj, ki jih predstavljajo potencialno strupene kemikalije. Ti 
dosežki lahko omogočijo hitrejše in cenejše preskušanje strupenosti, ki bo neposredneje 
povezano z izpostavljenostjo ljudi. 

Predlog spremembe 170
Anna Záborská

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj bi Evropa dohitela svoje konkurente 
na področju raziskav in razvoja, mora 
privabiti več mladih žensk in moških, da 
bodo izbrali poklicno pot raziskovalca, in 
zagotoviti zelo privlačne priložnosti in 
okolje za raziskave in razvoj. Najbolj 
nadarjeni posamezniki iz Evrope in od 
drugod bi morali Evropo videti kot prostor, 
ki je za njihovo delo najpomembnejši.
Enakost spolov, visoko kakovostni in 
zanesljivi pogoji zaposlovanja in delovni 
pogoji ter priznanje so ključni vidiki, ki jih 
je treba na dosleden način zagotoviti po 
vsej Evropi.

Če naj bi Evropa dohitela svoje konkurente 
na področju raziskav in razvoja, mora 
privabiti več mladih žensk in moških, da 
bodo izbrali poklicno pot raziskovalca, in 
zagotoviti zelo privlačne priložnosti in 
okolje za raziskave in razvoj. Najbolj 
nadarjeni posamezniki iz Evrope in od 
drugod bi morali Evropo videti kot prostor, 
ki je za njihovo delo najugodnejši. Enake 
možnosti za moške in ženske v 
raziskovanju, visoko kakovostni in 
zanesljivi pogoji zaposlovanja in delovni 
pogoji ter priznanje so ključni vidiki, ki jih 
je treba na dosleden način zagotoviti po 
vsej Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 171
Anna Záborská

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tega izziva ne bo moglo samo obravnavati Tega izziva ne bo moglo samo obravnavati 
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niti financiranje Unije niti posamezne 
države članice. Čeprav so države članice 
uvedle reforme za izboljšanje svojih 
institucij za terciarno izobraževanje in 
posodobitev svojih sistemov usposabljanja, 
je napredek po Evropi še vedno neenak, 
med državami pa obstajajo velike razlike.
Na splošno je znanstveno in tehnološko 
sodelovanje med javnimi in zasebnimi 
sektorji v Evropi še vedno šibko. To velja 
tudi za enakost spolov in prizadevanja, da 
privabijo študente in raziskovalce izven
evropskega raziskovalnega prostora. V tem 
času je približno 20 % absolventov 
doktorskega študija v Uniji državljanov 
tretjih držav, v ZDA pa jih iz tujine prihaja 
približno 35 %. Da bi pospešili to 
spremembo, je na ravni Unije potreben 
strateški pristop, ki presega nacionalne 
meje. Financiranje Unije je ključnega 
pomena za spodbujanje nujnih strukturnih 
reform.

niti financiranje Unije niti posamezne 
države članice. Čeprav so države članice 
uvedle reforme za izboljšanje svojih 
institucij za terciarno izobraževanje in 
posodobitev svojih sistemov usposabljanja, 
je napredek po Evropi še vedno neenak, 
med državami pa obstajajo velike razlike.
Na splošno je znanstveno in tehnološko 
sodelovanje med javnimi in zasebnimi 
sektorji v Evropi še vedno šibko. To velja 
tudi za enake možnosti za moške in ženske 
v raziskovanju ter prizadevanja, da se 
privabijo študenti in raziskovalci obeh 
spolov iz držav zunaj evropskega 
raziskovalnega prostora. V tem času je 
približno 20 % absolventov doktorskega 
študija v Uniji državljanov tretjih držav, v 
ZDA pa jih iz tujine prihaja približno 
35 %. Da bi pospešili to spremembo, je na 
ravni Unije potreben strateški pristop, ki 
presega nacionalne meje. Financiranje 
Unije je ključnega pomena za spodbujanje 
nujnih strukturnih reform.

Or. en

Predlog spremembe 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3.3 – točka a – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, pri katerih 
sodelujejo univerze, raziskovalne 
institucije, podjetja, MSP in druge 
družbeno-ekonomske skupine iz različnih 
držav. To bo izboljšalo poklicne možnosti 
mladih podiplomskih raziskovalcev v 
javnem in zasebnem sektorju.

Ključne dejavnosti bodo zagotovile odlično 
in inovativno usposabljanje raziskovalcev 
na začetku poklicne poti z 
interdisciplinarnimi projekti ali 
doktorskimi programi, pri katerih 
sodelujejo univerze, raziskovalne 
institucije, podjetja, MSP in druge 
družbeno-ekonomske skupine iz različnih 
držav. Znotraj splošno dogovorjenega 
gostiteljskega omrežja in finančnega 
obsega za posamezen projekt bo možna 
popolna prožnost, kar zadeva trajanje, 
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ustanovo gostiteljico in število 
pripravnikov. To bo izboljšalo poklicne 
možnosti mladih podiplomskih 
raziskovalcev v javnem in zasebnem 
sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 4.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3 a. Vzpostavitev podatkovne zbirke 
rezultatov raziskav in inovacij
Cilj je ustvariti podatkovno zbirko 
rezultatov raziskav in inovacij ter 
omogočiti dostop do nje. Ta bo odprta za 
mednarodno sodelovanje. Tako 
raziskovalne skupine kot podjetja bodo 
dodajali vsebine v to podatkovno zbirko, 
da bi pripomogli k zagonu trga inovacij in 
sodelovanja ter spodbudili srečanje 
morebitnih partnerjev.

Or. en

Predlog spremembe 174
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je ohranjanje in krepitev 
globalnega vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih tehnologij in raziskovanja 
vesolja ter inovacij, ki podpirajo 
industrijsko konkurenčnost v 
najrazličnejših obstoječih in nastajajočih 

Posebni cilj je ohranjanje in krepitev 
globalnega vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih tehnologij in raziskovanja 
vesolja ter inovacij, ki podpirajo 
industrijsko konkurenčnost v 
najrazličnejših obstoječih in nastajajočih 
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industrijah in sektorjih. industrijah in sektorjih, vključno z 
vodilnim položajem na podlagi 
financiranja zdravstvenih raziskav za 
napredek pri raziskavah, ki zadevajo ljudi, 
kot so tehnologije, katerih poimenovanja 
se končujejo na „-omika“, računalniška 
in druga inovativna orodja in tehnologije, 
ki ne temeljijo na poskusih na živalih, da 
bi natančneje opredelili načine razvoja 
bolezni pri ljudeh, kar je osnova za razvoj 
zdravil in preizkušanje njihove varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globalno poslovno okolje se hitro 
spreminja in cilji strategije Evropa 2020 
glede pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti predstavljajo izziv in priložnosti za 
evropsko industrijo. Evropa mora pospešiti 
inovacije, preoblikovati zbrano znanje za 
podporo in izboljšanje obstoječih 
proizvodov, storitev in trgov ter ustvariti 
nove. Inovacije je treba izkoristiti v 
najširšem smislu, pri čemer je treba preseči 
tehnologijo in vključiti poslovne, 
organizacijske in družbene vidike.

Globalno poslovno okolje se hitro 
spreminja in cilji strategije Evropa 2020 
glede pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti predstavljajo izziv in priložnosti za 
evropsko industrijo. Evropa mora pospešiti 
inovacije, preoblikovati zbrano znanje za 
podporo in izboljšanje kakovosti in 
trajnosti obstoječih proizvodov, storitev in 
trgov ter za oblikovanje novih. Inovacije je 
treba izkoristiti v najširšem smislu, pri 
čemer je treba preseči tehnologijo in 
vključiti poslovne, organizacijske in 
družbene vidike.

Or. en

Predlog spremembe 176
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti v okviru cilja „Vodilni položaj 
na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ bodo v osnovi temeljile na 
načrtih za raziskave in inovacije, ki jih 
bodo industrija in podjetja opredelila
skupaj z raziskovalno skupnostjo in pri 
katerih je močan poudarek na povečanje
naložb zasebnega sektorja.

Dejavnosti v okviru cilja „Vodilni položaj 
na področju omogočitvenih in industrijskih
tehnologij“ bodo v osnovi temeljile na 
načrtih za raziskave in inovacije,
opredeljenih skupaj z industrijo, podjetji,
raziskovalno skupnostjo in drugimi 
zainteresiranimi stranmi, kot so 
organizacije civilne družbe. Cilj dejavnosti 
ne bo le obravnava skupnih potreb in 
pomislekov v posameznem sektorju, 
temveč tudi podpora izvajanju ciljev 
politike v teh posameznih sektorjih. 
Dejavnosti bodo imele močan poudarek na
povečanju naložb zasebnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 8 „Celostni pristop h ključnim omogočitvenim 
tehnologijam“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in
sodobni proizvodni sistemi22. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali, sodobni 
proizvodni sistemi in ekološke inovacije22.
Te multidisciplinarne tehnologije, ki 
zahtevajo veliko znanja in so kapitalno 
intenzivne, segajo v številne različne 
sektorje in zagotavljajo osnovo za 
precejšnjo konkurenčno prednost evropske 
industrije. Celosten pristop, ki spodbuja 
združevanje, konvergenco in sinergijske 
učinke ključnih omogočitvenih tehnologij 
v različnih inovacijskih ciklusih in 
vrednostnih verigah lahko prinese obetavne 
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raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

rezultate raziskav in odpre pot novim 
industrijskim tehnologijam, proizvodom, 
storitvam in uporabam (npr. na področju 
vesolja, prometa, okolja, zdravja itd.).
Številna sodelovanja ključnih 
omogočitvenih tehnologij in 
omogočitvenih tehnologij bodo zato 
raziskana na prožen način kot pomemben 
vir inovacij. To bo dopolnjevalo podporo 
raziskav in inovacij v ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki jih lahko 
nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

Or. en

Obrazložitev

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Predlog spremembe 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1 – odstavek 8 „Celostni pristop h ključnim omogočitvenim 
tehnologijam“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi22. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 

Velik sestavni del cilja „Vodilni položaj na 
področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij“ so ključne omogočitvene 
tehnologije, opredeljene kot mikro- in 
nanoelektronika, fotonika, nanotehnologija, 
biotehnologija, napredni materiali in 
sodobni proizvodni sistemi22. Te 
multidisciplinarne tehnologije, ki zahtevajo 
veliko znanja in so kapitalno intenzivne, 
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segajo v številne različne sektorje in 
zagotavljajo osnovo za precejšnjo 
konkurenčno prednost evropske industrije.
Celosten pristop, ki spodbuja združevanje, 
konvergenco in sinergijske učinke ključnih 
omogočitvenih tehnologij v različnih 
inovacijskih ciklusih in vrednostnih 
verigah lahko prinese obetavne rezultate 
raziskav in odpre pot novim industrijskim 
tehnologijam, proizvodom, storitvam in 
uporabam (npr. na področju vesolja, 
prometa, okolja, zdravja itd.). Številna 
sodelovanja ključnih omogočitvenih 
tehnologij in omogočitvenih tehnologij 
bodo zato raziskana na prožen način kot 
pomemben vir inovacij. To bo 
dopolnjevalo podporo raziskav in inovacij 
v ključnih omogočitvenih tehnologijah, ki 
jih lahko nacionalni ali regionalni organi 
zagotavljajo na podlagi skladov kohezijske 
politike v okviru strategij pametne 
specializacije.

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

Or. en

Obrazložitev

Omogočitvene in medsektorske tehnologije imajo ogromen potencial pri uporabi v kmetijstvu, 
zlasti prek panog s kmetijskim vložkom, ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju 
konkurenčnosti evropskega kmetijstva.

Predlog spremembe 179
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 

Velik cilj vseh omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij, tudi ključnih 
omogočitvenih industrij, bo pospeševanje 
sodelovanja med tehnologijami in z 
uporabami v okviru družbenih izzivov. To 
je v celoti upoštevano pri razvoju in 
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izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, bodo morale biti v celoti 
vključene v določanje prednostnih nalog in 
njihovo izvajanje. V določenih primerih 
bodo potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi.
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev, ki nameravajo razviti 
tehnologije in jih uporabiti za obravnavanje 
družbenih izzivov.

izvajanju načrtov in prednostnih nalog.
Zainteresirane strani, ki predstavljajo 
različne vidike, vključno s civilno družbo,
bodo morale biti v celoti vključene v 
določanje prednostnih nalog in njihovo 
izvajanje. V določenih primerih bodo 
potrebni tudi ukrepi, ki jih skupaj 
financirajo omogočitvene in industrijske 
tehnologije ter zadevni družbeni izzivi.
Sem bo sodilo skupno financiranje javno-
zasebnih partnerstev in partnerstev z 
organizacijami civilne družbe, ki 
nameravajo razviti tehnologije in inovacije 
ter jih uporabiti za obravnavanje družbenih 
izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.1.3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) napredni roboti in tehnologija za 
uporabo na področju zdravja in 
invalidnosti;

Or. en

Obrazložitev

Napredna tehnologija, kot so roboti, je ključni dejavnik pri zdravju.

Predlog spremembe 181
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.1.3 – točka f – točka i (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izboljšanje energetske učinkovitosti 
IKT.

Or. en

Predlog spremembe 182
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.1. – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju nanotehnologij je zagotoviti
vodilni položaj Unije na tem hitro rastočem 
svetovnem trgu s spodbujanjem naložb v 
nanotehnologije in njihovo uporabo v 
konkurenčnih proizvodih in storitvah z 
visoko dodano vrednostjo v številnih 
uporabah in sektorjih.

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju nanotehnologij je pripraviti
vodilni položaj Unije na tem hitro rastočem 
svetovnem trgu s spodbujanjem naložb v 
nanotehnologije in z njimi povezanih 
patentov ter uporabe nanotehnologij v 
konkurenčnih proizvodih in storitvah z 
visoko dodano vrednostjo v številnih 
uporabah in sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Realnost je drugačna: Evropa zaostaja za svojimi glavnimi tekmeci – ZDA, Japonsko in Južno 
Korejo –, na katere odpadejo več kot polovica naložb in dve tretjini patentov, prijavljenih na 
celem svetu.

Predlog spremembe 183
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.1. – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju nanotehnologij je zagotoviti 

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju nanotehnologij je zagotoviti 
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vodilni položaj Unije na tem hitro rastočem 
svetovnem trgu s spodbujanjem naložb v 
nanotehnologije in njihovo uporabo v 
konkurenčnih proizvodih in storitvah z 
visoko dodano vrednostjo v številnih 
uporabah in sektorjih.

vodilni položaj Unije na tem hitro rastočem 
svetovnem trgu s spodbujanjem naložb v
varne in odgovorne nanotehnologije in 
njihovo uporabo v konkurenčnih 
proizvodih in storitvah z visoko dodano 
vrednostjo v številnih uporabah in 
sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja veliko nerazrešenih vprašanj o varnosti nanomaterialov in določeni načini uporabe 
nedvomno predstavljajo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi in/ali okolje. EU mora 
financirati samo naložbe v varne in odgovorne nanotehnologije.

Predlog spremembe 184
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.1. – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do leta 2020 bodo nanotehnologije v 
splošni uporabi, tj. nevidno vgrajene v 
večino tehnologij in aplikacij, in temeljile 
na koristi za potrošnike, kakovosti 
življenja, trajnostnem razvoju in velikem 
industrijskem potencialu za doseganje 
rešitev glede produktivnosti in učinkovite 
rabe virov, ki prej niso bile dostopne.

Do leta 2015 bo Komisija pregledala vso 
zadevno zakonodajo, da bi zagotovila 
varnost za vse načine uporabe 
nanomaterialov v izdelkih, ki lahko v 
svojem življenjskem ciklu vplivajo na 
zdravje, okolje in varnost. Do leta 2020 
bodo nanotehnologije v splošni uporabi, tj. 
nevidno vgrajene v večino tehnologij in 
aplikacij, in temeljile na koristi za 
potrošnike, kakovosti življenja, 
trajnostnem razvoju in velikem 
industrijskem potencialu za doseganje 
rešitev glede produktivnosti in učinkovite 
rabe virov, ki prej niso bile dostopne.

Or. en

Obrazložitev

Parlament je v svoji resoluciji, sprejeti aprila 2009, menil, da je zlasti pomembno, da se 
nanomateriali izrecno obravnavajo znotraj področja uporabe najmanj zakonodaje o 
kemikalijah, hrani, odpadkih, vodi in zaščiti delavcev.
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Predlog spremembe 185
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nanotehnologije so spekter razvijajočih se 
tehnologij z dokazanim potencialom, ki 
imajo po tem, ko je raziskava prenesena v
prelomne proizvode in proizvodne 
postopke, revolucionaren učinek na 
področju npr. materialov, IKT, bioloških 
ved, zdravstvenega varstva in blaga za 
široko porabo.

Nanotehnologije so spekter razvijajočih se 
tehnologij z dokazanim potencialom, ki 
imajo po tem, ko je raziskava prenesena v
trajnostne in konkurenčne proizvode in 
proizvodne postopke, potencialno
revolucionaren učinek na področju npr. 
materialov, IKT, bioloških ved, 
zdravstvenega varstva in blaga za široko 
porabo.

Or. en

Predlog spremembe 186
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nanotehnologije bodo imele ključno vlogo 
pri obravnavanju izzivov, ki jih je 
opredelila strategija Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast.
Uspešna uporaba teh ključnih 
omogočitvenih tehnologij bo prispevala h 
konkurenčnosti industrije Unije, saj bo 
omogočila nove in izboljšane proizvode ali 
učinkovitejše postopke in zagotovila 
odzive na prihodnje izzive.

Nanotehnologije bi lahko imele vlogo pri 
obravnavanju izzivov, ki jih je opredelila 
strategija Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Uspešna 
uporaba teh ključnih omogočitvenih 
tehnologij bi lahko prispevala h 
konkurenčnosti industrije Unije, saj bo 
omogočila nove in izboljšane proizvode ali 
učinkovitejše postopke in zagotovila 
odzive na prihodnje izzive.

Or. en



AM\906315SL.doc 21/67 PE492.608v01-00

SL

Predlog spremembe 187
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora zagotoviti in okrepiti svoj 
položaj na svetovnem trgu s spodbujanjem 
sodelovanja v velikem obsegu in v 
številnih različnih vrednostnih verigah ter 
med različnimi industrijskimi sektorji, da 
bi spremenila krepitev procesa teh 
tehnologij v tržno uspešne proizvode.
Ocena tveganja, vodenja in odgovornega 
upravljanja so vprašanja, ki se pojavljajo 
kot odločilni dejavniki prihodnjega učinka 
nanotehnologij na družbo in gospodarstvo.

Evropa mora zagotoviti in okrepiti svoj 
položaj na svetovnem trgu s spodbujanjem 
sodelovanja v velikem obsegu in v 
številnih različnih vrednostnih verigah ter 
med različnimi industrijskimi sektorji, da 
bi te tehnologije uporabila v večjem 
procesnem merilu v varnih, trajnostnih in
tržno uspešnih proizvodih. Ocena in 
obvladovanje tveganja ter odgovorno 
upravljanje so odločilni dejavniki 
prihodnjega učinka nanotehnologij na 
družbo in gospodarstvo, zato bo program 
Obzorje 2020 podpiral zlasti dejavnosti na 
teh področjih.

Or. en

Predlog spremembe 188
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato so dejavnosti osredotočene na široko 
in odgovorno uporabo nanotehnologij v 
gospodarstvu, da bi omogočili koristi z 
velikim družbenim in industrijskim 
učinkom. Da bi zagotovili morebitne 
priložnosti, tudi ustanavljanje novih 
podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, 
bi morale raziskave zagotoviti orodja, 
potrebna za pravilno izvajanje 
standardizacije in pravne ureditve.

Zato so dejavnosti osredotočene na
odgovorno in trajnostno uporabo 
nanotehnologij v gospodarstvu, da bi 
omogočili koristi z velikim okoljskim,
družbenim in industrijskim učinkom. Da bi 
zagotovili morebitne priložnosti, tudi 
ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje 
novih delovnih mest, bi morale raziskave 
zagotoviti orodja, potrebna za pravilno 
izvajanje standardizacije in pravne 
ureditve.

Or. en
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Predlog spremembe 189
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.3. – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Razvoj nanomaterialov, nanonaprav in 
nanosistemov naslednje generacije

(a) Razvoj nanomaterialov, nanonaprav in 
nanosistemov naslednje generacije, ob 
upoštevanju previdnostnega načela

Or. en

Predlog spremembe 190
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.3. – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namenjen je popolnoma novim 
proizvodom, ki prinašajo trajnostne rešitve 
v številnih sektorjih.

Namenjen je popolnoma novim 
proizvodom, ki prinašajo trajnostne rešitve 
v številnih sektorjih, zlasti v elektroniki, 
medicini ter na področju novih virov 
energije in materialov.

Or. fr

Obrazložitev

Krepitev lastnosti in odpornosti izdelkov v nanovelikosti je bolj upravičena v nekaterih 
industrijskih sektorjih ali v medicini (možnost, na dolgi rok, vbrizganja zdravila v rakavo 
celico) kot v drugih sektorjih. Uporaba te revolucionarne tehnologije v denimo kmetijsko-
prehrambeni industriji mora ostati vprašljiva, saj še ni bilo dokazano, da nanodelci ne 
ogrožajo zdravja (lahko prodrejo v celice in se tam nabirajo) in okolja.

Predlog spremembe 191
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.3. – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Zagotavljanje varnega razvoja in 
uporabe nanotehnologij

(b) Zagotavljanje varnega razvoja in 
uporabe nanotehnologij, zlasti če so 
namenjene proizvodnji izdelkov, ki bodo v 
neposrednem stiku s človeškim telesom

Or. fr

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe na isto temo v Prilogi I – oddelku 2 – točki 1 – točki 1.2 –
točki 1.2.3 – točki a – odstavku 1.

Predlog spremembe 192
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.3. – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Zagotavljanje varnega razvoja in 
uporabe nanotehnologij

(b) Zagotavljanje varnega razvoja in 
uporabe nanotehnologij ter razvoja 
primernih preskusnih metod za 
ocenjevanje vpliva nanotehnologij in 
namensko proizvedenih nanomaterialov 
na zdravje ljudi in okolje.

Or. en

Predlog spremembe 193
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.3. – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj znanstvenih spoznanj glede 
morebitnega učinka nanotehnologij in 
nanosistemov na zdravje ali okolje in 
zagotavljanje orodij za oceno tveganja in 

Razvoj znanstvenih spoznanj glede 
morebitnega učinka nanotehnologij in 
nanosistemov na zdravje ali okolje in 
zagotavljanje orodij, ki ustrezajo svojemu 
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upravljanje v celotnem življenjskem ciklu. namenu in ne temeljijo na poskusih na 
živalih, za oceno tveganja in upravljanje v 
celotnem življenjskem ciklu.

Or. en

Obrazložitev

Nanomateriali se v vedno večji meri razvijajo in uporabljajo v številnih izdelkih. Vseeno pa je 
veliko obstoječih metod za preskušanje strupenosti neustreznih za ocenjevanje 
nanomaterialov, zaradi česar je nujno potreben nov pristop k njihovemu preskušanju, ki ne 
temelji na poskusih na živalih in je zadeven za ljudi.

Predlog spremembe 194
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osredotočanje na upravljanje 
nanotehnologije v družbeno korist.

Osredotočanje na upravljanje 
nanotehnologije v družbeno korist, ob 
upoštevanju previdnostnega načela ter 
ocenjevanju družbene sprejemljivosti in 
pomena posameznih področij uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 195
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.2.3. – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osredotočanje na nove dejavnosti, pametno 
vključevanje novih in obstoječih procesov
ter naknaden razvoj, da bi dosegli 
množično proizvodnjo proizvodov in 
večnamenskih obratov, ki zagotavlja 
učinkovit prenos znanja v industrijske 
inovacije.

Osredotočanje na nove dejavnosti ter
pametno vključevanje novih in obstoječih 
procesov.
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Or. en

Predlog spremembe 196
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.3.1. – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Materiali so temelj industrijskih inovacij in 
ključnega pomena. Napredni materiali, ki 
temeljijo na znanju ter imajo nove 
funkcionalnosti in izboljšane lastnosti, so 
temeljnega pomena za konkurenčnost 
industrije in trajnostni razvoj v celi vrsti 
uporab in sektorjev.

Materiali so temelj industrijskih inovacij in 
so ključnega pomena. Napredni materiali, 
ki temeljijo na znanju ter imajo nove 
funkcionalnosti in izboljšane lastnosti,
zlasti z vidika učinkovite rabe virov in 
energije, so temeljnega pomena za 
konkurenčnost industrije in trajnostni 
razvoj v celi vrsti uporab in sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 197
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.3.3. – točka g – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabe materialov
in pristopi inovativnega poslovnega 
modela.

Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabi materialov, 
nadomeščanje nujno potrebnih surovin 
ali nevarnih snovi. Razvoj inovativnih 
pristopov za poslovni model.

Or. en

Predlog spremembe 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.3.3. – točka g a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga). Novi materiali, povezani z 
ohranjanjem in obnovo kulturne 
dediščine

Or. en

Predlog spremembe 199
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.1. – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju biotehnologije je razvoj 
konkurenčnih, trajnostnih in inovativnih 
industrijskih proizvodov in procesov ter 
prispevanje kot gonilna sila inovacij v 
številnih evropskih sektorjih kot so 
kmetijski, živilski, kemijski in zdravstveni 
sektor.

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju biotehnologije je razvoj 
konkurenčnih, trajnostnih in inovativnih 
industrijskih proizvodov in procesov ter 
prispevanje kot gonilna sila inovacij v 
številnih evropskih sektorjih, kot so 
kmetijski, živilski, kemijski in zdravstveni 
sektor, in s tem zagotavljanje zanesljivega 
časovnega načrta do uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 200
Yves Cochet, Jill Evans

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Močna znanstvena, tehnološka in 
inovacijska baza na področju 
biotehnologije bo podprla razumevanje 
posledic in učinkov te tehnologije. Ta 
položaj se bo okrepil z vključitvijo ocene z
vidika zdravja in varnosti, gospodarskega
in okoljskega učinka uporabe te 
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upravnih vidikov splošnih tveganj pri 
uporabi biotehnologije.

tehnologije in upravnih vidikov splošnih in 
posebnih tveganj pri uporabi 
biotehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 201
Yves Cochet, Jill Evans

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Biotehnologija je pomembna tudi za uporabo v kmetijstvu.
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Predlog spremembe 203
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.3. – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Krepitev vrhunskih biotehnologij kot 
gonila prihodnjih inovacij

(a) Krepitev vrhunskih biotehnologij, brez 
tveganja posegov v naravno okolje in ob 
upoštevanju previdnostnega načela, kot 
gonila prihodnjih inovacij

Or. en

Predlog spremembe 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.3. – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih tehnoloških področij, kot so 
sintetična biologija, bioinformatika in
sistemska biologija, ki obetajo popolnoma 
nove načine uporabe.

Razvoj novih tehnoloških področij, kot so 
biološki sistemi, bioinformatika in 
sintetična biologija ter sistemska biologija, 
ki obetajo popolnoma nove načine 
uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Potenciala biotehnologije ne bi smeli omejiti na industrijske postopke, temveč mora zajeti vse 
ustrezne izdelke in postopke.

Predlog spremembe 205
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.3. – točka b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 206
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.3. – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj tehnoloških platform (npr. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekularna orodja) za krepitev vodilnega 
položaja in konkurenčne prednosti v 
številnih gospodarskih sektorjih.

Razvoj tehnoloških platform (npr.
računalniška kemija in sistemska 
biologija, genomika, metagenomika, 
proteomika, zahtevne platforme in vitro, 
model človeka na čipu in molekularna 
orodja) za krepitev vodilnega položaja in 
konkurenčne prednosti v številnih 
gospodarskih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.3. – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj tehnoloških platform (npr. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekularna orodja) za krepitev vodilnega 
položaja in konkurenčne prednosti v 

Razvoj tehnoloških platform (npr.
sistemska biologija, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika,
molekularna orodja) za krepitev vodilnega 
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številnih gospodarskih sektorjih. položaja in konkurenčne prednosti v 
številnih gospodarskih sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Sistemska biologija je najširši pojem, zato ga je treba navesti najprej. Drugi pojmi označujejo 
ožje usmerjena področja.

Predlog spremembe 208
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.3. – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj tehnoloških platform (npr. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekularna orodja) za krepitev vodilnega 
položaja in konkurenčne prednosti v 
številnih gospodarskih sektorjih.

Razvoj tehnoloških platform (npr. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekularna orodja) za krepitev vodilnega 
položaja in konkurenčne prednosti v 
številnih gospodarskih sektorjih.
Diagnostična orodja bodo podprta, če 
obstaja povezava z zdravljenjem.

Or. en

Predlog spremembe 209
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.3. – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) Okoljski, družbeni in etični pomisleki
Cilj je raziskati okoljske, družbene in 
etične pomisleke glede določenih vrst 
tehnologij z razvojem postopkov 
ocenjevanja, ki vključujejo široko 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi.

Or. en
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Predlog spremembe 210
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.4.3. – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) Družbeni in etični pomisleki
Upoštevanje družbenih in etičnih 
pomislekov glede določenih vrst 
tehnologij pri zasnovi političnih procesov 
z razvojem ocenjevalnih meril in 
postopkov za široka posvetovanja z
zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 211
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.5.1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju sodobne proizvodnje in predelave 
je industrijske oblike proizvodnje, ki so 
sedaj v uporabi, preoblikovati v trajnostne, 
medsektorske proizvodne in predelovalne 
tehnologije, ki zahtevajo veliko znanja in 
prinašajo bolj inovativne proizvode, 
procese in storitve.

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju sodobne proizvodnje in predelave 
je industrijske oblike proizvodnje, ki so 
sedaj v uporabi, preoblikovati v trajnostne, 
medsektorske proizvodne in predelovalne 
tehnologije, učinkovite z vidika rabe virov 
in energije, ki zahtevajo veliko znanja in 
prinašajo bolj inovativne proizvode, 
procese in storitve.

Or. en

Predlog spremembe 212
Yves Cochet, Jill Evans
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Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora še naprej vlagati na ravni 
Unije, da bi ohranila evropski vodilni 
položaj in usposobljenost na področju 
proizvodnih tehnologij ter se preusmeriti k 
blagu z visoko dodano vrednostjo, ki 
zahteva veliko znanja, saj bo s tem 
ustvarila pogoje in sredstva za trajnostno 
proizvodnjo in zagotavljanje storitev do 
konca življenjskega ciklusa proizvedenega 
proizvoda. Industrijske panoge s 
proizvodnjo in procesi z intenzivno porabo 
virov morajo še naprej mobilizirati sredstva 
in znanje na ravni Unije ter vlagati v 
raziskave, razvoj in inovacije, da bi lahko 
nadalje napredovale v konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
in upoštevale zahteve glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov do leta 2050 za 
industrijske sektorje.

Evropa mora še naprej vlagati na ravni 
Unije, da bi ohranila evropski vodilni 
položaj in usposobljenost na področju 
proizvodnih tehnologij ter se preusmerila k 
blagu z visoko dodano vrednostjo, ki 
zahteva veliko znanja in je učinkovito z 
vidika rabe virov in energije, saj bo s tem 
ustvarila pogoje in sredstva za trajnostno 
proizvodnjo in zagotavljanje storitev do 
konca življenjskega ciklusa proizvedenega 
proizvoda. Proizvodne in predelovalne 
industrijske panoge z intenzivno porabo 
virov morajo še naprej mobilizirati sredstva 
in znanje na ravni Unije ter vlagati v 
raziskave, razvoj in inovacije, da bi lahko 
nadalje napredovale v konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, 
gospodarno z viri, in upoštevale zahteve 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2050 za industrijske sektorje.

Or. en

Predlog spremembe 213
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.5.3 – točka a –odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje trajnostne industrijske rasti s 
pospeševanjem strateškega prehoda s 
proizvodnje, ki temelji na stroških, na 
pristop, ki temelji na ustvarjanju dodane 
vrednosti.

Spodbujanje trajnostne industrijske rasti s 
pospeševanjem strateškega prehoda s 
proizvodnje, ki temelji na stroških, na 
pristop, ki temelji na ustvarjanju dodane 
vrednosti, učinkovitosti rabe materialov in 
sistemih sklenjenega kroga.

Or. en
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Predlog spremembe 214
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.5.3 – točka b –odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmanjšanje porabe energije in emisij CO2 
z razvojem in uporabo trajnostnih 
gradbenih tehnologij.

Povečanje energetske učinkovitosti in
zmanjšanje emisij CO2 z razvojem in 
uporabo trajnostnih gradbenih tehnologij.

Or. it

Predlog spremembe 215
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.5.3 – točka c –odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrijskih panog s precejšnjim
povečanjem učinkovitosti izrabe virov in 
energije ter zmanjšanjem učinka na okolje 
takih industrijskih dejavnosti v vsej 
vrednostni verigi s spodbujanjem uporabe 
tehnologij z nizkimi emisijami ogljika.

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrijskih panog z izrazitim povečanjem 
učinkovitosti izrabe virov in energije ter 
zmanjšanjem učinka na okolje takih 
industrijskih dejavnosti v vsej vrednostni 
verigi s spodbujanjem uporabe tehnologij, 
postopkov in materialov, ki so učinkoviti z 
vidika rabe virov in energije.

Or. en

Predlog spremembe 216
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.6.2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora, namenjena raziskavam in 
razvoju uporab na področju vesolja, bo 
zlasti osredotočena na soočanje z 
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družbenimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, okolje, trajnostni prometni 
sistemi in kmetijstvo. Cilja izmenjave 
znanj in interoperabilnega razvoja sta 
temelja podpore, zagotovljene na teh 
področjih.

Or. en

Predlog spremembe 217
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.6.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se združijo prizadevanja za usklajevanje 
in organiziranje obdelave, validacije in 
standardizacije podatkov, pridobljenih iz 
vesolja, se lahko precej poveča 
izkoriščanje podatkov, pridobljenih z 
evropskimi sateliti. Inovacije na področju 
upravljanja s podatki in njihovega širjenja
lahko zagotovijo tudi visok donos na 
naložbe v vesoljsko infrastrukturo in 
pomagajo pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi, zlasti, če so usklajene na globalni 
ravni, npr. s pomočjo Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje Zemlje, 
evropskega programa satelitske navigacije 
Galileo ali Mednarodnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC) za vprašanja 
na področju podnebnih sprememb.

Če se združijo prizadevanja za usklajevanje 
in organiziranje obdelave, validacije in 
standardizacije podatkov, pridobljenih iz 
vesolja, se lahko precej poveča 
izkoriščanje podatkov, pridobljenih z 
evropskimi sateliti. Inovacije na področju 
upravljanja s podatki, njihovega razširjanja
in interoperabilnosti, zlasti promocija 
prostega dostopa do podatkov in 
metapodatkov znanosti o Zemlji, lahko 
zagotovijo tudi visok donos na naložbe v 
vesoljsko infrastrukturo in pomagajo pri 
spoprijemanju z družbenimi izzivi, zlasti če 
so usklajene na globalni ravni, npr. s 
pomočjo Globalnega sistema sistemov za 
opazovanje Zemlje, evropskega programa 
satelitske navigacije Galileo ali 
Mednarodnega foruma za podnebne 
spremembe (IPCC) za vprašanja na 
področju podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 218
Corinne Lepage
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Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.6.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se združijo prizadevanja za usklajevanje 
in organiziranje obdelave, validacije in 
standardizacije podatkov, pridobljenih iz 
vesolja, se lahko precej poveča 
izkoriščanje podatkov, pridobljenih z 
evropskimi sateliti. Inovacije na področju 
upravljanja s podatki in njihovega širjenja 
lahko zagotovijo tudi visok donos na 
naložbe v vesoljsko infrastrukturo in 
pomagajo pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi, zlasti, če so usklajene na globalni 
ravni, npr. s pomočjo Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje Zemlje, 
evropskega programa satelitske navigacije 
Galileo ali Mednarodnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC) za vprašanja 
na področju podnebnih sprememb.

Če se združijo prizadevanja za usklajevanje 
in organiziranje obdelave, validacije in 
standardizacije podatkov, pridobljenih iz 
vesolja, se lahko precej poveča 
izkoriščanje podatkov, pridobljenih z 
evropskimi sateliti. Inovacije na področju 
upravljanja s podatki in njihovega širjenja 
lahko zagotovijo tudi visok donos na 
naložbe v vesoljsko infrastrukturo in 
pomagajo pri spoprijemanju z družbenimi 
izzivi, zlasti če so usklajene na globalni 
ravni, npr. s pomočjo Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje Zemlje, 
evropskega programa satelitske navigacije 
Galileo ali Mednarodnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC) za vprašanja 
na področju podnebnih sprememb in 
spremljanja oceanov.

Or. en

Predlog spremembe 219
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.6.3 – točka c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora bo zagotovljena za razvoj
celostnih in trajnostnih globalnih 
sistemov za opazovanje okolja in 
informacije o njem, vključno s 
spodbujanjem sodelovanja med 
skupnostmi za podnebno modeliranje ter 
skupnostmi za opazovanje okolja in 
upravljanje s podatki. Vključevanje držav 
članic v takšno sodelovanje je bistveno, 
saj so nacionalni organi pogosto lastniki 
zbirk podatkov.
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Predlog spremembe 220
Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.6 a. Ekološke inovacije
Posebni cilj za ekološke inovacije
Posebni cilj ekoloških inovacij je 
spodbujanje inovativne evropske 
industrijske in inovacijske skupnosti, ki 
ciljno ustvarja nove izdelke, postopke in 
storitve, ki prinašajo zeleno rast in 
okoljske koristi, ter ki bo imela vodilni 
položaj v svetu. Cilj je povečanje 
učinkovitosti rabe virov, zmanjšanje 
vplivov na okolje, preprečevanje 
onesnaženja (vode) in/ali doseganje 
učinkovitejše, uspešnejše in odgovornejše 
rabe naravnih virov.
Utemeljitev in dodana vrednost Unije
Vodilni položaj v industriji na področju 
ekoloških inovacij bo privedel do boljše 
okoljske učinkovitosti in prožnosti 
gospodarstva, kar bo hkrati stroškovno 
učinkovito in dobro za podjetja in družbo 
kot celoto. Svetovni trg (2020) za ekološke 
panoge se hitro širi in ta poslovni sektor 
EU že hitro raste: ekološke panoge EU 
imajo pogosto vodilni položaj v svetu. 
Obzorje 2020 mora graditi na tem. 
Ekološke inovacije morajo prodreti v vse 
sektorje gospodarstva in družbe ter 
zagotoviti osnovo za znatno konkurenčno 
prednost Evrope pri soočanju z izzivom 
trajnosti. Ekološke inovacije so zato 
ključna omogočitvena tehnologija.
Za ekološke panoge je značilna prisotnost 
velikega števila malih in srednjih podjetij 
(MSP). Ta podjetja predstavljajo približno 
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polovico vseh zaposlitev. MSP morajo 
tako v partnerstvu z večjimi industrijskimi 
partnerji imeti vse večjo vlogo pri 
inovativnih novih tehnologijah in rešitvah 
ter pri njihovem uvajanju.
Ključni viri inovacij so na stičišču med 
ekološkimi inovacijami in drugimi 
omogočitvenimi tehnologijami, začenši z 
IKT (spremljanje in zaznavanje) in 
nanotehnologijami.
Splošne smernice dejavnosti
Ekološka inovacija je vsaka oblika 
inovacije, katere rezultat oziroma cilj je 
znaten in viden napredek v smeri 
trajnostnega razvoja, tj. inovacija, ki 
prispeva k zmanjševanju negativnih 
vplivov na okolje, krepitvi odpornosti na 
pritiske na okolje ali k učinkovitejši in 
odgovornejši rabi naravnih virov.
Dejavnosti ekoloških inovacij so 
osredotočene na trajnostne inovacije na 
naslednjih področjih:
(a) oskrba z zeleno energijo
(b) energetska učinkovitost
(c) učinkovitost rabe materialov
(d) okolju prijazna mobilnost
(e) voda
(f) odpadki

Or. en

Predlog spremembe 221
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar pa imajo MSP kljub svojemu 
pomembnemu deležu na področju 
gospodarstva in zaposlovanja ter 

Vendar pa imajo MSP kljub svojemu 
pomembnemu deležu na področju 
gospodarstva in zaposlovanja ter 
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precejšnjemu inovacijskemu potencialu 
težave pri doseganju večje inovativnosti in 
konkurenčnosti, ki so povezane z njihovo 
velikostjo. Čeprav je v Evropi število 
novoustanovljenih podjetij podobno številu 
v Združenih državah Amerike, se evropska 
MSP precej težje razvijejo v velika 
podjetja, kot takšna podjetja v ZDA.
Mednarodno poslovno okolje z vedno bolj 
medsebojno povezanimi vrednostnimi 
verigami nanje izvaja dodaten pritisk. MSP 
morajo okrepiti svojo inovacijsko 
zmogljivost. Da bi uspešno konkurirala na 
hitro rastočih svetovnih trgih, morajo 
hitreje in v večjem obsegu ustvarjati, 
uporabljati in komercializirati novo znanje 
in poslovne zamisli. Izziv je spodbujati več 
inovacij v MSP, s čimer se bo povečala 
njihova konkurenčnost in rast.

precejšnjemu inovacijskemu potencialu 
težave pri doseganju večje inovativnosti in 
konkurenčnosti, ki so povezane z njihovo 
velikostjo. Čeprav je v Evropi število 
novoustanovljenih podjetij podobno številu 
v Združenih državah Amerike, se evropska 
MSP precej težje razvijejo v velika 
podjetja kot takšna podjetja v ZDA.
Mednarodno poslovno okolje z vedno bolj 
medsebojno povezanimi vrednostnimi 
verigami nanje izvaja dodaten pritisk. MSP 
morajo okrepiti svojo inovacijsko 
zmogljivost in imeti olajšan dostop do 
različnih oblik finančne podpore 
(posojila, jamstva, tvegani kapital). Da bi 
uspešno konkurirala na hitro rastočih 
svetovnih trgih, morajo hitreje in v večjem 
obsegu ustvarjati, uporabljati in 
komercializirati novo znanje in poslovne 
zamisli. Izziv je spodbujati več inovacij v 
MSP, s čimer se bo povečala njihova 
konkurenčnost in rast.

Or. fr

Predlog spremembe 222
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Podpiranje tržno usmerjenih inovacij, da bi 
izboljšali okvirne pogoje za inovacije in 
odpravili posebne ovire, ki zlasti 
preprečujejo rast inovativnih MSP, 
vključno s pomanjkanjem skladnosti med 
tehnološkimi inovacijami in zakonodajo 
EU.

Or. en
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Predlog spremembe 223
Petru Constantin Luhan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, visokokakovostni in gospodarsko 
trajnostni zdravstveni sistemi in sistemi 
oskrbe ter priložnosti za nova delovna 
mesta in rast so cilji podpore raziskav in 
inovacij, ki so odgovor na ta izziv in v 
veliki meri prispevajo k strategiji 
Evropa 2020.

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, visokokakovostni in gospodarsko 
trajnostni zdravstveni sistemi in sistemi 
oskrbe ter priložnosti za nova delovna 
mesta in rast so cilji podpore raziskav in 
inovacij, ki so odgovor na ta izziv in v 
veliki meri prispevajo k strategiji 
Evropa 2020. Pri invalidih denimo obstaja 
dvakrat do trikrat večja možnost 
nezaposlenosti kot pri tistih, ki niso 
invalidi.

Or. en

Predlog spremembe 224
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, visokokakovostni in gospodarsko 
trajnostni zdravstveni sistemi in sistemi 
oskrbe ter priložnosti za nova delovna 
mesta in rast so cilji podpore raziskav in 
inovacij, ki so odgovor na ta izziv in v 
veliki meri prispevajo k strategiji 
Evropa 2020.

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, vključujoči, visokokakovostni in 
gospodarsko trajnostni zdravstveni sistemi 
in sistemi oskrbe ter priložnosti za nova 
delovna mesta in rast so cilji podpore 
raziskav in inovacij, ki so odgovor na ta 
izziv in v veliki meri prispevajo k strategiji 
Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, visokokakovostni in gospodarsko 
trajnostni zdravstveni sistemi in sistemi 
oskrbe ter priložnosti za nova delovna 
mesta in rast so cilji podpore raziskav in 
inovacij, ki so odgovor na ta izziv in v 
veliki meri prispevajo k strategiji 
Evropa 2020.

Vseživljenjsko duševno in telesno zdravje 
in dobro počutje za vse, visokokakovostni 
in gospodarsko trajnostni zdravstveni 
sistemi in sistemi oskrbe ter priložnosti za 
nova delovna mesta in rast so cilji podpore 
raziskav in inovacij, ki so odgovor na ta 
izziv in v veliki meri prispevajo k strategiji 
Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, visokokakovostni in gospodarsko 
trajnostni zdravstveni sistemi in sistemi 
oskrbe ter priložnosti za nova delovna 
mesta in rast so cilji podpore raziskav in 
inovacij, ki so odgovor na ta izziv in v 
veliki meri prispevajo k strategiji 
Evropa 2020.

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, visokokakovostni in gospodarsko 
trajnostni zdravstveni sistemi in sistemi 
oskrbe, rešitve za spopadanje z 
gospodarstvom starajočega se prebivalstva
ter priložnosti za nova delovna mesta in 
rast so cilji podpore raziskav in inovacij, ki 
so odgovor na ta izziv in v veliki meri 
prispevajo k strategiji Evropa 2020.

Or. en

Obrazložitev

Pomembnost socialnih vidikov se bo v bližnji prihodnosti povečala.

Predlog spremembe 227
Philippe Juvin
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, visokokakovostni in gospodarsko 
trajnostni zdravstveni sistemi in sistemi 
oskrbe ter priložnosti za nova delovna 
mesta in rast so cilji podpore raziskav in 
inovacij, ki so odgovor na ta izziv in v 
veliki meri prispevajo k strategiji 
Evropa 2020.

Vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, učinkoviti, visokokakovostni in 
gospodarsko trajnostni zdravstveni sistemi 
in sistemi oskrbe, pravičen dostop do 
zdravstvenega varstva, zajamčen v celotni 
EU, ter priložnosti za nova delovna mesta 
in rast so cilji podpore raziskav in inovacij, 
ki so odgovor na ta izziv in v veliki meri 
prispevajo k strategiji Evropa 2020.

Or. fr

Predlog spremembe 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba bi bilo okrepiti raziskave o 
boleznih, ki so posledica dviga 
temperature in podnebnih sprememb ter 
se pojavljajo zlasti, vendar ne izključno, v 
sredozemskih državah.

Or. en

Predlog spremembe 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave omogočajo izboljšanje 
naprednih zdravljenj in celičnih terapij ter 
bodo osredotočene na zdravljenje 
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kroničnih in degenerativnih bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 230
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 231
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 



PE492.608v01-00 44/67 AM\906315SL.doc

SL

v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti. Zdravstvenih 
politik in politik na drugih področjih, 
usmerjenih v kakovost življenja, je 
premalo. Primanjkuje tudi naložb v 
raziskave faz po odkritju bolezni.

Or. pt

Predlog spremembe 232
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja ter dostopa do primernega 
in specializiranega zdravljenja in 
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bolezni in invalidnosti. upravljanja bolezni in invalidnosti, tudi v 
strokovnih centrih.

Or. en

Predlog spremembe 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega duševnega in telesnega
zdravja in dobrega počutja za vse, torej od 
učinkovitega preprečevanja, zdravljenja in 
upravljanja bolezni in invalidnosti.

Or. en

Predlog spremembe 234
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
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od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Preprečevanje, zmanjšanje ali ohranjanje 
teh stroškov na takšni ravni, da ne 
postanejo nevzdržni, je delno odvisno od 
zagotavljanja vseživljenjskega zdravja in 
dobrega počutja za vse, torej od 
učinkovitega preprečevanja, zdravljenja in 
upravljanja bolezni in invalidnosti.

Or. en

Predlog spremembe 235
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od boljšega obveščanja in 
povečevanja odgovornosti državljanov 
glede dejavnikov zdravja, da bi zagotovili 
vseživljenjsko zdravje in dobro počutje za 
vse, torej od učinkovitega preprečevanja, 
zdravljenja in upravljanja bolezni in 
invalidnosti.

Or. fr
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Predlog spremembe 236
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je
delno odvisno od zagotavljanja
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja
bolezni in invalidnosti.

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Pri demografskih spremembah, zlasti 
staranju, je močno prisoten vidik spola, 
saj ženske predstavljajo večino starejšega 
prebivalstva in večino skrbnikov. 
Celovitejši pristop in upoštevanje spola in 
razlik med spoloma – med drugimi 
dejavniki – pri učinkovitem 
preprečevanju, zdravljenju in upravljanju
bolezni in invalidnosti bi zagotovil 
vseživljenjsko zdravje in dobro počutje 
vseh ter tako zmanjšal stroške, da ti ne bi 
postali nevzdržni.

Or. en

Predlog spremembe 237
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 
v Uniji se večajo, ukrepi oskrbe in 
preventive v vseh starostnih obdobjih so 
vedno dražji, število Evropejcev, starejših 
od 65 let, naj bi se s 85 milijonov v 
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letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

letu 2008 skoraj podvojilo na 
151 milijonov v letu 2060, v istem obdobju 
pa naj bi se število oseb, starejših od 80 let, 
z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov.
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od izboljšanja
učinkovitega preprečevanja, osveščanja o 
dejavnikih, ki ogrožajo zdravje, in 
omogočanja zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 238
Edite Estrela

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, revmatične 
in mišičnoskeletne bolezni, nevrološke in 
duševne motnje, prekomerna telesna teža 
in debelost ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 239
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, bolezni 
dihal, nevrološke in duševne motnje, 
prekomerna telesna teža in debelost ter 
različne funkcijske omejitve, so pomembni 
vzroki za invalidnost, slabo zdravje in 
prezgodnjo smrt ter predstavljajo 
precejšnje stroške za družbo in 
gospodarstvo. Kronične nenalezljive 
bolezni so vzrok za 86 % bolezni v 
evropski regiji Svetovne zdravstvene 
organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 240
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 241
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, pljučne bolezni, rak, sladkorna 
bolezen, nevrološke in duševne motnje, 
prekomerna telesna teža in debelost ter 
različne funkcijske omejitve, so pomembni 
vzroki za invalidnost, slabo zdravje in 
prezgodnjo smrt ter predstavljajo 
precejšnje stroške za družbo in 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 242
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, revmatične 
in mišičnoskeletne bolezni, alergije,
nevrološke in duševne motnje, prekomerna 
telesna teža in debelost ter različne 
funkcijske omejitve, so pomembni vzroki 
za invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Or. 

Predlog spremembe 243
Peter Liese, Richard Seeber

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
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ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje, prekomerna telesna 
teža in debelost, motnje plodnosti ter 
različne funkcijske omejitve, so pomembni 
vzroki za invalidnost, slabo zdravje in 
prezgodnjo smrt ter predstavljajo 
precejšnje stroške za družbo in 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 244
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Kronične bolezni so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

Or. en

Obrazložitev

Ni mogoče oblikovati zaključenega seznama bolezni, ki bi jih bilo treba financirati, zato je 
bolje, da se ne navede nobena bolezen, kar omogoča financiranje vseh kroničnih bolezni.

Predlog spremembe 245
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, nevrološke 
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in duševne motnje ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

in duševne motnje, prekomerna telesna 
teža in debelost ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje, obolevnost in 
prezgodnjo smrt ter predstavljajo 
precejšnje stroške za družbo in 
gospodarstvo.

Or. fr

Predlog spremembe 246
Edite Estrela

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 120 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi revmatičnih in mišičnoskeletnih 
bolezni in več kot 27 milijonov zaradi
sladkorne bolezni, medtem ko so bili 
skupni stroški zaradi možganskih motenj
(tudi tistih, ki vplivajo na duševno zdravje) 
ocenjeni na 800 milijard EUR, skupni 
stroški revmatičnih in mišičnoskeletnih 
bolezni pa na 240 milijard EUR.
Družbeno-ekonomski dejavniki, okolje in 
življenjski slog so zelo pomembni pri 
številnih od teh obolenj, saj je po oceni z 
njimi povezana ena tretjina globalnega 
bremena bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 247
Glenis Willmott
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, skupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.
Štirje dejavniki tveganja skupaj so 
odgovorni za večino kroničnih 
nenalezljivih bolezni: uživanje tobaka, 
neuravnotežena prehrana, uživanje 
alkohola in pomanjkanje telesne 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 248
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR. Rak je vzrok za četrtino 
vseh smrti in poglavitni vzrok smrti pri 
osebah, starih med 45 in 64 let, medtem ko
več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, skupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
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vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.

vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Ta številka 
bo še naprej strmo naraščala, predvsem 
kot posledica starajočega se evropskega 
prebivalstva in posledičnega porasta 
nevrodegenerativnih bolezni, kot sta 
Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen. 
Družbeno-ekonomski dejavniki, okolje in 
življenjski slog so zelo pomembni pri 
številnih od teh obolenj, saj je po oceni z 
njimi povezana ena tretjina globalnega 
bremena bolezni. Kar zadeva druga stanja, 
zlasti nevrodegenerativne bolezni, pa bodo 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej zahtevale znatno povečanje 
raziskav o njihovih vzrokih ter razvoj 
boljših možnosti zgodnjega odkrivanja in 
zdravljenja.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja močna povezava med možganskimi motnjami in družbeno-ekonomskimi dejavniki, kar 
pomeni, da je treba nujno dodeliti znatna sredstva za odkrivanje vzrokov, izboljšanje 
zgodnjega odkrivanja in razvoj boljših možnosti zdravljenja. To zlasti velja za 
nevrodegenerativne bolezni, ki zaradi starajočega se prebivalstva postajajo vse pogostejše in 
vse dražje za sisteme zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, skupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki
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vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.

vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.
Kar zadeva druga stanja, zlasti 
nevrodegenerativne bolezni, pa bodo 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej zahtevale znatno povečanje 
raziskav o njihovih vzrokih ter razvoj 
boljših možnosti zgodnjega odkrivanja in 
zdravljenja. 

Or. en

Obrazložitev

Možganske motnje terjajo velike družbene in ekonomske stroške, kar pomeni, da je treba 
nujno dodeliti znatna sredstva za odkrivanje vzrokov, izboljšanje zgodnjega odkrivanja in 
razvoj boljših možnosti zdravljenja. To zlasti velja za nevrodegenerativne bolezni, ki zaradi 
starajočega se prebivalstva postajajo vse pogostejše in vse dražje za sisteme zdravstvenega 
varstva.

Predlog spremembe 250
Christa Klaß

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, skupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
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ena tretjina globalnega bremena bolezni. ena tretjina globalnega bremena bolezni.
Kar zadeva druga stanja, zlasti 
nevrodegenerativne bolezni, pa bodo 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej zahtevale znatno povečanje 
raziskav o njihovih vzrokih ter razvoj 
boljših možnosti zgodnjega odkrivanja in 
zdravljenja.

Or. en

Predlog spremembe 251
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let.
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, skupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.
Kar zadeva druga stanja, zlasti 
nevrodegenerativne bolezni, pa bodo 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej zahtevale znatno povečanje 
raziskav o njihovih vzrokih ter razvoj 
boljših možnosti zgodnjega odkrivanja in 
zdravljenja.

Or. en
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Obrazložitev

Možganske motnje so veliko breme za posameznike in povzročajo velike družbene stroške, kar 
pomeni, da je treba nujno dodeliti znatna sredstva za odkrivanje vzrokov, izboljšanje 
zgodnjega odkrivanja in razvoj boljših možnosti zdravljenja. To zlasti velja za 
nevrodegenerativne bolezni, ki zaradi starajočega se prebivalstva postajajo vse pogostejše in 
vse dražje za sisteme zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) , Cristian 
Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva druga stanja, zlasti 
nevrodegenerativne bolezni, bodo 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej zahtevale znatno povečanje 
raziskav o njihovih vzrokih ter razvoj 
boljših možnosti odkrivanja in 
zdravljenja.

Or. en

Predlog spremembe 253
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Redke bolezni ostajajo še naprej eden od 
glavnih izzivov za EU in države članice. V 
Evropi je 6000 do 8000 redkih bolezni, za 
katerimi boleha približno 30 milijonov 
ljudi. Razvoj učinkovitega zdravljenja je 
mogoč le ob sodelovanju držav članic, saj 
število primerov v posamezni državi 
članici ne zadošča za učinkovito 
raziskovanje.
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Or. en

Predlog spremembe 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težave z duševnim zdravjem predstavljajo 
skoraj 20 % bremena bolezni v evropski 
regiji Svetovne zdravstvene organizacije, v 
določenem obdobju svojega življenja pa 
eden od štirih ljudi trpi za težavami z 
duševnim zdravjem. 

Or. en

Predlog spremembe 255
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bolezni pri otrocih, vključno z 
nedonošenčki.
Zdravje otrok je temeljna prednostna 
naloga Evropske unije. Podobno kot pri 
redkih boleznih je razvoj učinkovitih 
raziskav in zdravljenja mogoč le s 
skupnimi evropskimi prizadevanji.

Or. en

Predlog spremembe 256
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nalezljive bolezni (npr. HIV/AIDS, 
tuberkuloza in malarija) so skrb vsega 
sveta in predstavljajo 41 % od
1,5 milijarde invalidnosti prilagojenih let 
življenja po vsem svetu, 8 % od tega v 
Evropi. Pripraviti se je treba tudi na 
pojavljajoče se epidemije in nevarnosti 
vedno večje odpornosti na protimikrobna 
zdravila.

Porast nalezljivih bolezni (npr. HIV/AIDS, 
tuberkuloza in malarija) in ponovno 
pojavljanje domala izkoreninjenih 
nalezljivih bolezni (kot sta sifilis in 
tuberkuloza) sta skrb vsega sveta in
predstavljata 41  % od 1,5 milijarde 
invalidnosti prilagojenih let življenja po 
vsem svetu, 8 % od tega v Evropi.
Pripraviti se je treba tudi na pojavljajoče se 
epidemije in nevarnosti vedno večje 
odpornosti na protimikrobna zdravila.

Or. fr

Predlog spremembe 257
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov.

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov, torej dostop do zdravstvenega 
strokovnega znanja, zgodnjega 
odkrivanja, ustreznega zdravljenja in 
kakovostne oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 258
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov.

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti, pri 
čemer pa so se javnozdravstveni ukrepi, 
promocija zdravja, zmanjšanje dejavnikov 
tveganja in strategije preprečevanja 
izkazali za stroškovno učinkovite na dolgi 
rok. Rešiti je treba nenehno zdravstveno 
neenakost in vsem Evropejcem zagotoviti 
dostop do učinkovitih in primernih 
zdravstvenih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 259
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov.

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
pravičnih, uspešnih in primernih 
zdravstvenih sistemov.

Or. fr

Predlog spremembe 260
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti, pri 
čemer pa je tehtnost poskusov na živalih, 
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vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov.

na katerih temeljijo zdravila za ljudi, 
vedno bolj vprašljiva. Izboljšati je treba 
ureditev znanosti, povezane z njimi. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave EU bi morale podpirati preusmeritev v biomedicinskih raziskavah s poskusov na 
živalih na sodobne poskuse 21. stoletja. Dosežki v molekularni biologiji, biotehnologiji in na 
drugih področij utirajo pot velikim izboljšavam pri ocenjevanju zdravil in cepiv. Ti dosežki 
lahko omogočijo hitrejše in cenejše poskuse, ki bodo neposredneje povezani z 
izpostavljenostjo pri ljudeh.

Predlog spremembe 261
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse več študij kaže tudi, da določene 
kemične snovi zaskrbljujoče vplivajo na 
naš endokrini sistem in splošno zdravje. 
Vplivi teh endokrinih motilcev hormonov, 
zlasti v medsebojnem delovanju, naj bi 
med drugimi zajemali deformacijo spolnih 
organov pri dojenčkih moškega spola, 
zgodnjo puberteto pri deklicah, 
neplodnost, debelost in sladkorno bolezen. 
Zato so potrebne nadaljnje raziskave na 
celotnem področju.

Or. da

Predlog spremembe 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni lahko in bi 
moral precej prispevati k obravnavanju teh 
izzivov, zagotoviti boljše zdravje in dobro 
počutje za vse ter Evropi zagotoviti vodilni 
položaj na hitro rastočih svetovnih trgih za 
inovacije na področju zdravja in dobrega 
počutja.

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni bi lahko
prispeval in bi moral precej prispevati k 
obravnavanju teh izzivov, zagotoviti boljše
duševno in telesno zdravje in dobro 
počutje za vse ter Evropi zagotoviti vodilni 
položaj na hitro rastočih svetovnih trgih za 
inovacije na področju zdravja in dobrega 
počutja.

Or. en

Predlog spremembe 263
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami.

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Zlasti 
so potrebna obsežna raziskovalna 
prizadevanja na osnovi biologije človeka, 
da bi odkrili ključne dogodke na biološki 
poti med zgodnjimi motnjami v genetskih 
in celičnih procesih in neželenimi 
posledicami za zdravje ljudi. Poleg tega 
pomembnost teh izzivov po Evropi in v 
številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami.
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Or. en

Predlog spremembe 264
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami.

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav in 
od učinkovitega razširjanja rezultatov 
raziskav, ki izboljšajo naše temeljno 
razumevanje zdravja, bolezni, invalidnosti, 
razvoja in staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanju med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami, ne le na ravni Unije, temveč 
tudi na globalni ravni, na primer s 
podpiranjem raziskav in razvoja na 
področju endemičnih območij in bolezni, 
zlasti malarije, mrzlice denga in 
tuberkuloze.

Or. pt

Predlog spremembe 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 



PE492.608v01-00 64/67 AM\906315SL.doc

SL

izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami.

izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive, učinkovite in dostopne
proizvode, strategije, posredovanja in 
storitve. Poleg tega pomembnost teh 
izzivov po Evropi in v številnih primerih 
na svetovni ravni zahteva odziv, za 
katerega je značilna dolgoročna in 
usklajena podpora sodelovanja med 
odličnimi, multidisciplinarnimi in 
večsektorskimi skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Če naj raziskave zagotovijo kar največjo družbeno korist, bi morale te prinesti inovativne in 
učinkovite rešitve, njihovi rezultati pa bi morali biti na voljo širši javnosti.

Predlog spremembe 266
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativno,
nadgradljivo in učinkovito preprečevanje,
proizvode, strategije, posredovanja in 
storitve. Poleg tega pomembnost teh 
izzivov po Evropi in v številnih primerih 
na svetovni ravni zahteva odziv, za 
katerega je značilna dolgoročna in 
usklajena podpora sodelovanja med 
odličnimi, multidisciplinarnimi in 
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skupinami. večsektorskimi skupinami.

Or. en

Predlog spremembe 267
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo 
razvoj dolgoročnih kohort in izvajanje 
kliničnih preskušanj, klinično uporabo
tehnologij, katerih poimenovanja se 
končujejo na „-omika“, ali razvoj IKT in 
njihovo uporabo v zdravstvenih službah, 
predvsem e-zdravju. Zahteve posebnih 
populacij se najbolj učinkovito obravnava
na celosten način, na primer z razvojem 
stratificirane in/ali posamezniku 
prilagojene medicine, z zdravljenjem 
redkih bolezni in zagotavljanjem rešitev za 
pomoč na domu ali za samostojno 
življenje.

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo 
razvoj dolgoročnih kohort in izvajanje 
kliničnih preskušanj, klinično uporabo 
tehnologij, katerih poimenovanja se 
končujejo na „-omika“, ali razvoj IKT in 
njihovo uporabo v zdravstvenih službah, 
predvsem e-zdravju. Zahteve posebnih 
populacij se najbolj učinkovito 
obravnavajo na celosten način, na primer z 
razvojem stratificirane in/ali posamezniku 
prilagojene medicine, oskrbo v 
multidisciplinarnih strokovnih centrih, z 
zdravljenjem redkih bolezni in 
zagotavljanjem rešitev za pomoč na domu 
ali za samostojno življenje.

Or. en

Predlog spremembe 268
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo 
razvoj dolgoročnih kohort in izvajanje 
kliničnih preskušanj, klinično uporabo 
tehnologij, katerih poimenovanja se 
končujejo na „-omika“, ali razvoj IKT in 
njihovo uporabo v zdravstvenih službah, 
predvsem e-zdravju. Zahteve posebnih
populacij se najbolj učinkovito obravnava
na celosten način, na primer z razvojem 
stratificirane in/ali posamezniku 
prilagojene medicine, z zdravljenjem 
redkih bolezni in zagotavljanjem rešitev za 
pomoč na domu ali za samostojno 
življenje.

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo
podporo promociji zdravja in raziskavam 
na področju zdravstvene pismenosti,
razvoj dolgoročnih kohort in izvajanje 
kliničnih preskušanj, klinično uporabo 
tehnologij, katerih poimenovanja se 
končujejo na „-omika“, ali razvoj IKT in 
njihovo uporabo v zdravstvenih službah, 
predvsem e-zdravju. Zahteve posebnih 
populacij se najbolj učinkovito 
obravnavajo na celosten način, na primer z 
razvojem stratificirane in/ali posamezniku 
prilagojene medicine, z zdravljenjem 
redkih bolezni in zagotavljanjem rešitev za 
pomoč na domu ali za samostojno 
življenje.

Or. en

Predlog spremembe 269
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi kar najbolj povečali učinek ukrepov 
na ravni Unije, bo zagotovljena podpora za 
celoten spekter dejavnosti na področju 
raziskav in inovacij. Od osnovnih raziskav 
do prenosa znanja v obsežne preskuse in 
predstavitvene dejavnosti, zagotavljanja 
zasebnih naložb; do javnih naročil in 
javnih predkomercialnih naročil novih 
proizvodov, storitev, nadgradljivih rešitev, 
ki so po potrebi interoperabilne in podprte 

Da bi kar najbolj povečali učinek ukrepov 
na ravni Unije, bo zagotovljena podpora za 
celoten spekter dejavnosti na področju 
raziskav in inovacij. Od osnovnih raziskav 
do prenosa znanja v obsežne preskuse in 
predstavitvene dejavnosti, zagotavljanja 
zasebnih naložb; do javnih naročil in 
javnih predkomercialnih naročil novih 
proizvodov, storitev, nadgradljivih rešitev, 
ki so po potrebi interoperabilne in podprte 
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z opredeljenimi standardi in/ali skupnimi 
smernicami. Z usklajenostjo vseh teh 
dejavnosti bo evropsko prizadevanje 
prispevalo k sedanjemu razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora. Po 
potrebi bo tudi povezano z dejavnostmi, 
razvitimi v okviru programa Zdravje za 
rast in evropskega inovacijskega 
partnerstva na področju aktivnega in 
zdravega staranja.

z opredeljenimi standardi in/ali skupnimi 
smernicami. Z usklajenostjo vseh teh 
dejavnosti bo evropsko prizadevanje 
prispevalo k sedanjemu razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora. Po 
potrebi bo tudi povezano z dejavnostmi, 
razvitimi v okviru programa Zdravje za 
rast, evropskega inovacijskega partnerstva 
na področju aktivnega in zdravega staranja
ter prihodnjih ukrepov v zvezi s 
kroničnimi boleznimi.

Or. en


