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Predlog spremembe 270
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljšuje duševno in telesno 
dobro počutje ter je stroškovno učinkovito. 
Spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni je odvisno tudi od razumevanja 
dejavnikov duševnega in telesnega zdravja 
ter povezav med duševnim in telesnim 
zdravjem, učinkovitih preventivnih orodij, 
kot so cepiva, učinkovitega nadzorovanja 
zdravja in bolezni ter pripravljenosti, pa 
tudi od učinkovitih programov presejanja 
in zgodnjega diagnosticiranja.
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Predlog spremembe 272
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljša dobro počutje in je 
stroškovno učinkovito. Spodbujanje 
zdravja in preprečevanje bolezni je odvisno 
tudi od razumevanja dejavnikov zdravja, 
vključno z debelostjo, ki je eden glavnih 
vzrokov za nastanek številnih kroničnih 
bolezni, učinkovitih preventivnih orodij, 
kot so cepiva, učinkovitega nadzorovanja 
zdravja in bolezni ter pripravljenosti, pa 
tudi od učinkovitih programov presejanja.

Or. da

Predlog spremembe 273
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 274
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovito spodbujanje zdravja in 
ozaveščanje o dejavnikih tveganja 
preprečujeta bolezni, izboljšujeta dobro 
počutje in sta stroškovno učinkovita.
Spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni je odvisno tudi od razumevanja 
dejavnikov zdravja, evropskih podatkov, ki 
temeljijo na enotnih kazalnikih, 
učinkovitih preventivnih orodij, kot so 
cepiva, učinkovitega nadzorovanja zdravja 
in bolezni ter pripravljenosti, pa tudi od 
učinkovitih programov presejanja.

Or. fr

Predlog spremembe 275
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
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kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Or. en

Predlog spremembe 276
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. Razvoj 
medicine za zdravljenje različnih bolezni 
na podlagi rezultatov biomedicinskih 
raziskav, pri čemer mora biti 
diagnosticiranje, zdravljenje in 
zdravstveno varstvo dostopno vsem 
državljanom, je trdno orodje za izboljšanje 
kritja in učinkovitosti zdravstvenega 
varstva ter kakovosti življenja pacientov. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Or. pt

Predlog spremembe 277
Karin Kadenbach
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj (na primer v 
multidisciplinarnih strokovnih centrih za 
specifične bolezni).

Or. en

Predlog spremembe 278
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje. 
Učinkovita izmenjava podatkov, 
standardizirana obdelava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
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preskušanj.

Or. da

Predlog spremembe 279
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje.
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja kliničnih 
preskušanj.

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje.
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami, zlasti evropskimi 
študijami (ki na primer temeljijo na 
Framinghamski kohortni študiji za 
bolezni srca in ožilja) je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, zlasti preko izvajanja 
multicentričnih kliničnih preskušanj.

Or. fr

Predlog spremembe 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razviti je treba posamezniku prilagojeno 
medicino, da bi oblikovali nove 
preventivne in terapevtske strategije, ki 
bodo lahko prilagojene potrebam 
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pacientov in izboljšale preprečevanje in 
zgodnje odkrivanje bolezni. Opredeliti, 
dodatno pojasniti in na podlagi raziskav je 
treba razviti dejavnike, ki vplivajo na 
odločitve v zvezi s terapevtskim 
zdravljenjem.

Or. en

Predlog spremembe 281
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim 
osebam, kroničnim bolnikom in invalidom 
pomagajo, da ostanejo dejavni in 
samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Or. en

Obrazložitev

Kronične bolezni so največji izziv pri uresničevanju cilja EU, da se zdravo življenje evropskih 
državljanov do leta 2020 podaljša za dve leti. Posebej je treba poudariti zagotovitev, da bodo 
imeli vsi kronični bolniki koristi od boljšega sprejemanja odločitev v zvezi s preprečevanjem 
in zdravljenjem, širjenja zgledov najboljše prakse in uveljavitve tehnoloških in socialnih 
inovacij.
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Predlog spremembe 282
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom, ki niso invalidi že od rojstva,
pomagajo, da ostanejo dejavni in 
samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Or. en

Predlog spremembe 283
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna 
obdobja, si je treba prizadevati za boljše 

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vse ljudi, ne glede na 
njihovo starost ali spol in ekonomski 
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sprejemanje odločitev na področju 
zagotavljanja preventive in zdravljenja, za 
opredelitev in podporo razširjanja 
najboljših praks v zdravstvenem sektorju in 
sektorju oskrbe ter podpreti celostno 
oskrbo in obširno uporabo tehnoloških, 
organizacijskih in družbenih inovacij, ki 
zlasti starejšim in invalidom pomagajo, da 
ostanejo dejavni in samostojni. To bo 
pripomoglo tudi k povečanju in podaljšanju 
njihovega fizičnega, socialnega in 
duševnega dobrega počutja.

položaj, si je treba prizadevati za boljše 
sprejemanje odločitev na področju 
zagotavljanja preventive in zdravljenja, za 
opredelitev in podporo razširjanja 
najboljših praks v zdravstvenem sektorju in 
sektorju oskrbe ter podpreti celostno 
oskrbo (ki po možnosti nudi v strokovnih 
centrih) in obširno uporabo tehnoloških, 
organizacijskih in družbenih inovacij, ki 
zlasti starejšim ter invalidom in pacientom 
pomagajo, da ostanejo dejavni in 
samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega ter duševnega 
dobrega počutja in kakovosti življenja.

Or. en

Predlog spremembe 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim, 
kroničnim bolnikom in invalidom 
pomagajo, da ostanejo dejavni in 
samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.
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Predlog spremembe 285
Christa Klaß

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim, 
kroničnim bolnikom in invalidom 
pomagajo, da ostanejo dejavni in 
samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Or. en

Predlog spremembe 286
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
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in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe, 
na podlagi zdravstvene pismenosti okrepiti 
vlogo državljanov in pacientov ter podpreti 
celostno oskrbo in obširno uporabo 
tehnoloških, organizacijskih in družbenih 
inovacij, ki zlasti starejšim in invalidom 
pomagajo, da ostanejo dejavni in 
samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Or. en

Predlog spremembe 287
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega
počutja.

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 
pritisk na zdravstvene sektorje in sektorje 
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive, zdravljenja in diagnoze, za 
opredelitev in podporo razširjanja 
najboljših praks v zdravstvenem sektorju in 
sektorju oskrbe ter podpreti celostno 
oskrbo in obširno uporabo tehnoloških, 
organizacijskih in družbenih inovacij, ki 
zlasti starejšim in invalidom pomagajo, da 
ostanejo dejavni in samostojni. To bo 
pripomoglo tudi k povečanju in podaljšanju 
njihovega fizičnega, socialnega in 
duševnega dobrega počutja.
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Predlog spremembe 288
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.
Poudarek bo tudi na vključitvi vseh 
vključenih strani v zdravstvu, tudi 
pacientov in združenj bolnikov, da bi 
razvili načrte za raziskave in inovacije, ki 
bodo aktivno vključevali državljane ter 
upoštevali njihove potrebe in 
pričakovanja.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave na zdravstvenem področju, ki jih financira EU, bi morale upoštevati potrebe in 
pričakovanja državljanov, katerim so namenjene, tj. pacientov. Združenja bolnikov, ki imajo 
strokovno znanje, vpogled in zamisli, lahko najbolje pomagajo pri načrtovanju raziskav, 
vzpostavljajo pomembne odnose z vsemi glavnimi zainteresiranimi stranmi ter enotno 
nastopijo v imenu bolnikov.

Predlog spremembe 289
Christa Klaß

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
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v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti. v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti. 
Zato je za visoko raven konkurenčnosti in 
prihodnje inovacije v Evropski uniji 
izredno pomembna široka podlaga za 
raziskave.

Or. en

Predlog spremembe 290
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, kar bo okrepilo razvoj 
novih tržnih priložnosti in konkurenčnost 
industrijskih panog v Evropi ter zagotovilo 
podporo malim in srednjim podjetjem.

Or. fr

Predlog spremembe 291
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje poteka 
človeških bolezni in strupenosti ter 
izboljšanje diagnoz in razumevanja 
bioloških označevalcev ter načinov 
delovanja ; razvoj učinkovitih programov 
presejanja in izboljšanje ocenjevanja 
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cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

dovzetnosti za bolezni; izboljšanje 
nadzorovanja in pripravljenosti; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni; 
prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij; 
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov; 
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem; 
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki prispevajo 
k razumevanju človeškega zdravja in 
bolezni, da se podpirajo oblikovanje 
politike in zakonodajne potrebe; ter 
izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti 
sistemov zdravstvenega varstva in 
zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 292
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem, socialnimi vidiki in 
podnebjem), kar bo izboljšalo spodbujanje 
zdravja in preprečevanje bolezni; 
razumevanje bolezni in izboljšanje 
diagnoz; razvoj učinkovitih programov 
presejanja in izboljšanje ocenjevanja 
dovzetnosti za bolezni; izboljšanje 
nadzorovanja in pripravljenosti; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni; 



AM\906357SL.doc 17/86 PE492.613v01-00

SL

klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij; 
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov; 
razumevanje razlik v vrsti, ustreznosti in 
kakovosti zdravstvenih storitev in 
zdravljenja, ki je na voljo invalidom, 
vključno z zajetimi posledicami zanje (na 
primer izguba neodvisnosti); za starejše in 
invalide, predvsem tiste, ki potrebujejo 
veliko mero podpore – aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi, med drugim s 
študijami o evropskih socialnovarstvenih 
sistemih in njihovi učinkovitosti pri 
zadovoljevanju različnih potreb invalidov 
– vključno z udeležbo in obdržanjem 
zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 293
Alda Sousa

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem, podnebjem,
revščino in razlikami med spoloma), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
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bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
izboljšanje zdravljenja bolezni ter 
univerzalnega dostopa do 
diagnosticiranja, zdravljenja in 
zdravstvenega varstva. hitrejši in 
učinkovitejši prenos znanja v klinično 
prakso in nadgradljive ukrepe na področju 
inovacij; boljšo uporabo zdravstvenih 
podatkov; zdravo staranje, samostojno 
življenje in pomoč na domu; izboljšanje in 
omogočanje dostopa do paliativne 
medicine, reproduktivnega zdravja in 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Or. pt

Predlog spremembe 294
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih in specifičnih programov 
presejanja in izboljšanje dostopa do njih 
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bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

ter izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; razvoj zdravil za zapostavljene 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv z uporabo zdravil in silico za boljše 
obvladovanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe, 
vključno z oskrbo in zdravljenjem v 
multidisciplinarnih specializiranih centrih 
za posamezne bolezni; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse (na primer 
najučinkovitejše izvedbe oskrbe po 
mnenju pacientov) ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 295
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem, in 
hormonskimi motilci), kar bo izboljšalo 
spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni; razumevanje bolezni in izboljšanje 
diagnoz; razvoj učinkovitih programov 
presejanja in izboljšanje ocenjevanja 
dovzetnosti za bolezni; izboljšanje 
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pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

nadzorovanja in pripravljenosti; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni; 
prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij, 
ki bodo vključevali psihosocialne vidike; 
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov; 
standardizirane tehnike analize podatkov;
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem; 
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje razlik ter neenakosti v 
zdravju s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
zdravstvenimi tehnologijami in pristopi. Te 
dejavnosti v celoti izkoriščajo priložnosti 
za pravi interdisciplinarni pristop, ki 
kombinira znanje iz vseh šestih izzivov in 
drugih stebrov za zagotovitev trajnostnih 
rešitev na tem področju. Spodbujati je 
treba dejavno vključevanje izvajalcev 
zdravstvenih storitev, da bi zagotovili hitro 
uveljavljanje in izvajanje rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 296
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
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bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
obravnavanje motenj plodnosti;
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 297
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z vedenjem, okoljem in 
podnebjem), razumevanje zdravstvene 
pismenosti in podpora programom, ki jo 
med evropskimi državljani izboljšujejo, 
kar bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
zdravega načina življenja ter 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
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upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 298
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz, predvsem v 
povezavi z morebitnim zdravljenjem ali 
preventivo; razvoj učinkovitih programov 
presejanja in izboljšanje ocenjevanja 
dovzetnosti za bolezni; izboljšanje 
nadzorovanja in pripravljenosti; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni; 
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področju inovacij; boljšo uporabo 
zdravstvenih podatkov; aktivno staranje,
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij; 
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov; 
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem; 
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. en

Obrazložitev

Izolirane raziskave o diagnozi niso prav koristne, če pri tem ni obravnavano tudi širše 
zdravljenje.

Predlog spremembe 299
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih 
cepiv; uporabo zdravil in silico za boljše 
upravljanje in predvidevanje bolezni; 
zdravljenje bolezni; prenos znanja v 
klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo 
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zdravstvenih podatkov; aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu; 
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe; 
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

zdravstvenih podatkov; razumevanje razlik 
v vrsti, ustreznosti in kakovosti 
zdravstvenih storitev in zdravljenja, ki je 
na voljo invalidom, vključno z zajetimi 
posledicami zanje (na primer izguba 
neodvisnosti); raziskave o politikah in 
praksah za vključevanje uporabnikov pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva;
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem; 
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se soočili z prihodnjimi izzivi glede 
potreb po evropskem ukrepanju na 
področju vode, bi bilo treba temu področju 
dodeliti ustrezna sredstva Unije za 
raziskave in razvoj. Za ta družbeni izziv bi 
bilo treba nameniti del celotnega 
proračuna, namenjenega Obzorju 2020 
(za obdobje 2014–2020).

Or. en

Predlog spremembe 301
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – naslov

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in pomorsko 
ratiskovanje ter biogospodarstvo

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

Or. en

Obrazložitev

Popravek predloga spremembe 31, ki deloma odraža komentarje Komisije o tematskem 
področju morskih in pomorskih raziskav.

Predlog spremembe 302
Vittorio Prodi

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

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 303
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.1 – uvodni odstavek
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Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 304
Elena Oana Antonescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni cilj je zagotoviti zadostno preskrbo 
varne hrane in drugih bioloških izdelkov 
visoke kakovosti, pri čemer bi se izogibali 
sedanjemu čezmernemu izkoriščanju 
ekosistemov, in sicer z razvojem 
proizvodnih sistemov in sistemov primarne 
proizvodnje, ki gospodarneje izkoriščajo 
vire, ter s spodbujanjem povezanih 
ekosistemskih storitev  ob konkurenčnih in 
nizkoogljičnih dobavnih verigah. To bo 
pospešilo prehod na trajnostno evropsko 
biogospodarstvo.

Or. ro

Predlog spremembe 305
Frédérique Ries
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni cilj je zagotoviti zadostno preskrbo 
varne hrane in drugih bioloških izdelkov 
visoke kakovosti z razvojem proizvodnih in 
sistemov primarne proizvodnje, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire, pri čemer 
naj bi povezali kvantitativni in kvalitativni 
pristop, ob konkurenčnih in nizkoogljičnih 
dobavnih verigah.

Or. fr

Predlog spremembe 306
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.1 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano. 
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
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industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika 
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 2030 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika 
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Uvesti je treba velike spremembe 
in do leta 2030 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega so pri širjenju 
živalskih in rastlinskih škodljivcev in 
bolezni, vključno z zoonozami in patogeni, 
ki se prenašajo s hrano, nacionalne meje 
brez pomena. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni ukrepi za 
spremljanje kopnega in skrb za ozemlje 
ter preprečevalni ukrepi, je ukrepanje na 
ravni Unije bistvenega pomena za končni 
nadzor in učinkovito delovanje enotnega 
trga. Izziv je zahteven, vpliva na številne 
medsebojno povezane sektorje in zahteva 
pluralnost pristopov.

Or. en

Predlog spremembe 307
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
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in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano. 
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika 
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 2030 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano. Ta 
prehranska kriza ne upravičuje sedanje 
neuravnoteženosti med pogosto 
nacionalnimi proizvodnimi presežki in 
nenehnim porastom uvoza hrane ter tudi 
ni razlog za povečanje kompleksnosti 
svetovne prehranske mreže. Zato je 
pomembno, da ima Evropska unija boljši 
nadzor nad dobavnimi verigami, pri 
čemer je treba prednostno upoštevati 
sezonske cikle, izvor izdelkov in sledljivost 
živil. Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal 
na 20 %. Poleg tega bo morala Evropa 
zagotoviti zadostno dobavo surovin, 
energije in industrijskih proizvodov v 
razmerah, ko se bodo zmanjševali viri 
fosilnega ogljika (proizvodnja nafte in 
tekočega plina naj bi se do leta 2050 
zmanjšala za približno 60 %), obenem pa 
ohraniti svojo konkurenčnost. Biološki 
odpadki (njihova količina je ocenjena na 
138 milijonov ton na leto v Uniji, od tega 
jih 40 % konča na odlagališčih) kljub svoji 
potencialni dodani vrednosti predstavljajo 
veliko težavo in stroške. Tako se na primer 
približno 30 % vse hrane, proizvedene v 
razvitih državah, zavrže. Treba je uvesti 
velike spremembe in do leta 2030 v Uniji 
zmanjšati to količino za 50 %. Poleg tega 
nacionalne meje niso pomembne pri 
širjenju živalskih in rastlinskih škodljivcev 
in bolezni, vključno z zoonozami in 
patogeni, ki se prenašajo s hrano. Medtem 
ko so potrebni učinkoviti nacionalni 
preprečevalni ukrepi, je ukrepanje na ravni 
Unije bistvenega pomena za končni nadzor 
in učinkovito delovanje enotnega trga. 
Izziv je zahteven, vpliva na številne 
medsebojno povezane sektorje in zahteva 
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pluralnost pristopov.

Or. fr

Obrazložitev

Za Evropsko unijo je boljša sledljivost živil življenjskega pomena, da se bo lažje odkrival 
izvor izbruhov zastrupitev s hrano in da se bodo preprečile zamude pri ugotavljanju izvira 
okužbe. Tu je še posebej zgovoren primer kriznih razmer zaradi bakterije E. coli junija 2011 v 
Nemčiji.

Predlog spremembe 308
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.1 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Da bi zagotovili tržno povpraševanje po 
zanesljivi preskrbi z zdravo hrano, 
biomaterialih, biogorivih in bioizdelkih, ki 
obsegajo vse od potrošniških proizvodov 
do osnovnih kemikalij, je potrebnih vedno 
več bioloških virov. Vendar so 
zmogljivosti kopenskih in vodnih 
ekosistemov, potrebnih za njihovo 
proizvodnjo, omejene, čeprav je zahtevkov 
za njihovo uporabo veliko, in pogosto ne 
najbolje upravljane, kakor kaže tudi primer 
precejšnjega zmanjšanja vsebnosti ogljika 
v tleh in rodovitnosti. Premalo se spodbuja
storitve ekosistemov na kmetijskih 
zemljiščih, v gozdovih ter sladkih in 
sladkih vodah z vključevanjem kmetijskih 
in okoljskih ciljev v trajnostno 
proizvodnjo.

Da bi zagotovili tržno povpraševanje po 
zanesljivi preskrbi z zdravo hrano, 
biomaterialih, biogorivih in bioizdelkih, ki 
obsegajo vse od potrošniških proizvodov 
do osnovnih kemikalij, je potrebnih vedno 
več bioloških virov. Vendar so 
zmogljivosti kopenskih in vodnih 
ekosistemov, potrebnih za njihovo 
proizvodnjo, omejene, čeprav je zahtevkov 
za njihovo uporabo veliko, in pogosto ne 
najbolje upravljane, kakor kaže tudi primer 
precejšnjega zmanjšanja vsebnosti ogljika 
v tleh in rodovitnosti. Premalo se 
spodbujajo storitve in odpornost
ekosistemov na kmetijskih zemljiščih, v 
gozdovih ter sladkih in sladkih vodah z 
vključevanjem kmetijskih in okoljskih 
ciljev v trajnostno proizvodnjo.

Or. en

Predlog spremembe 309
Yves Cochet, Jill Evans
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Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 2.1 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Nastanek proizvodne verige z nizkim 
deležem odpadkov, ki bi mogla ob 
podnebnih spremembah in naraščanju 
prebivalstva tudi zagotavljati zanesljivo 
preskrbo s hrano, se lahko začne že z 
boljšim upravljanjem sistemov, ki 
minimalizirajo vložke na ravni 
kopnega/morja, in nadaljuje skozi vso 
dobavno verigo. Kmetje imajo dobro 
kolektivno vedenje o naravnih virih, 
ekoloških procesih in kakovosti 
proizvodov, kar bi lahko uporabili kot 
osnovo za zmanjšanje odvisnosti od 
zunanjih vložkov. Krajše agroživilske 
verige, katerih temelj bi bilo zaupanje 
potrošnikov in večja bližina proizvajalca, 
bi pripomogle tudi k proizvodni verigi z 
nizkim deležem odpadkov, obenem pa bi 
se tako odzvali na zahteve potrošnikov po 
visokokakovostni hrani in upoštevali 
dobro počutje živali.

Or. en

Predlog spremembe 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.1 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Jasno bi bilo treba navesti, da ima kmetijstvo velik potencial za trajnostno proizvodnjo in 
uporabo biomase, in sicer z namenskimi kulturami, razvojem rastlin z vgrajenimi lastnostmi 
in kaskadna uporaba kultur.

Predlog spremembe 311
Yves Cochet, Jill Evans

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

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki bo obsegalo trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če ga
upravljamo na trajnosten način, lahko 
zmanjša vpliv primarne proizvodnje in 
dobavne verige kot celote. Poveča lahko 
njihovo konkurenčnost in zagotovi 
poslovne priložnosti za razvoj podeželja in 
obalnih regij, vključno s priložnostmi za 
nova delovna mesta. Biogospodarstvo ob 
svojih tržno usmerjenih funkcijah 
opravlja tudi vrsto funkcij javnega 
dobrega, ki bi jih bilo treba ohraniti: 
kmetijsko in gozdno krajino, kmetijska 
zemljišča in biotsko raznovrstnost gozdov, 
kakovost in razpoložljivost vode, 
funkcionalnost tal, podnebno stabilnost, 
kakovost zraka, odpornost na poplave in 
požare. Izzivi, povezani z zanesljivo 
preskrbo s hrano, trajnostnim kmetijstvom 
in splošnim biogospodarstvom, so 
evropske in svetovne narave. Ukrepi na 
ravni Unije so bistvenega pomena za 
združevanje grozdov, ki bodo dosegli 
potrebno širino in kritično maso, da bodo 
dopolnjevali prizadevanja posameznih
držav članic ali skupin držav članic. 
Vključevanje več akterjev bo zagotovilo 



AM\906357SL.doc 33/86 PE492.613v01-00

SL

inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

potrebne povezave med raziskovalci, 
podjetji, kmeti/proizvajalci, svetovalci, 
potrošniki in končnimi uporabniki, ki bodo 
spodbujale uspešnost. Raven Unije je 
potrebna tudi za zagotavljanje skladnosti 
pri obravnavanju tega izziva v različnih 
sektorjih in z močnimi povezavami z 
zadevnimi politikami Unije. Usklajevanje 
raziskav in inovacij na ravni Unije bo 
spodbudilo in pomagalo pri pospeševanju 
potrebnih sprememb po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 312
Vittorio Prodi

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

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

potrebne povezave med raziskovalci, 
podjetji, kmeti/proizvajalci, svetovalci in 
končnimi uporabniki, ki bodo spodbujale 
uspešnost. Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost. 
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 314
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 
razvoj v kmetijstvu“, skupno ribiško 
politiko, celostno pomorsko politiko, 
Evropskim programom za podnebne 
spremembe, okvirno direktivo o vodah, 
okvirno direktivo o morski strategiji, 
akcijskim načrtom za gozdarstvo, tematsko 
strategijo za zaščito tal, strategijo Unije za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, 
strateškim načrtom za energetsko 
tehnologijo, industrijskimi in inovativnimi 
politikami Unije, politikami zunanje in 
razvojne pomoči, strategijo za zdravstveno 
varstvo rastlin, strategijami za zdravje in 
dobro počutje živali ter ureditvenimi okviri 
za varstvo okolja, zdravja in varnosti, za 
spodbujanje učinkovite rabe virov in 
ukrepov za podnebne spremembe ter za 
zmanjšanje količine odpadkov. Boljše 

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 
razvoj v kmetijstvu“, skupno ribiško 
politiko, celostno pomorsko politiko, 
Evropskim programom za podnebne 
spremembe, okvirno direktivo o vodah, 
okvirno direktivo o morski strategiji, 
okvirno direktivo o odpadkih, akcijskim 
načrtom za gozdarstvo, tematsko strategijo 
za zaščito tal, strategijo Unije za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020, strateškim 
načrtom za energetsko tehnologijo, 
industrijskimi in inovativnimi politikami 
Unije, politikami zunanje in razvojne 
pomoči, strategijo za zdravstveno varstvo 
rastlin, strategijami za zdravje in dobro 
počutje živali ter ureditvenimi okviri za 
varstvo okolja, zdravja in varnosti, za 
spodbujanje učinkovite rabe virov in 
ukrepov za podnebne spremembe ter za 
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vključevanje raziskav in inovacij v 
povezane politike Unije bo znatno 
izboljšalo evropsko dodano vrednost, 
zagotovilo učinke vzvoda, povečalo 
družbeni pomen in pomagalo pri 
nadaljnjem razvoju trajnostnega 
upravljanja s kopnim, morji in oceani ter 
trgi biogospodarstva.

zmanjšanje količine odpadkov. Boljše 
vključevanje raziskav in inovacij v 
povezane politike Unije bo znatno 
izboljšalo evropsko dodano vrednost, 
zagotovilo učinke vzvoda, povečalo 
družbeni pomen in pomagalo pri 
nadaljnjem razvoju trajnostnega 
upravljanja s kopnim, morji in oceani ter 
trgi biogospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 315
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki temeljijo na izzivih in se 
osredotočajo na družbene in gospodarske 
koristi ter posodobitev sektorjev in trgov, 
povezanih z biogospodarstvom, so podprti 
s pomočjo multidisciplinarnega pristopa, ki 
pospešuje inovacije in vodi v razvoj novih 
praks, izdelkov in procesov. Teži tudi k 
obsežnemu pristopu k inovacijam, ki 
obsega vse od tehnoloških, netehnoloških, 
organizacijskih, gospodarskih in družbenih 
inovacij do, na primer, novih poslovnih 
modelov, trženja blagovnih znamk in 
storitev.

Ukrepi, ki temeljijo na izzivih in se 
osredotočajo na družbene, okoljske in 
gospodarske koristi ter posodobitev 
sektorjev, udeležencev in trgov, povezanih 
z biogospodarstvom, so podprti s pomočjo 
multidisciplinarnega pristopa, ki pospešuje 
inovacije in vodi v razvoj novih praks,
trajnostnih izdelkov in procesov. Teži tudi 
k obsežnemu pristopu k inovacijam, ki 
obsega vse od tehnoloških, netehnoloških, 
organizacijskih, gospodarskih in družbenih 
inovacij do, na primer, novih poslovnih 
modelov, trženja blagovnih znamk in 
storitev. V celoti je treba priznati potencial 
kmetov ter malih in srednjih podjetij, da 
prispevajo k inovacijam na tem področju. 
Pristop k biotehnološkem gospodarstvu 
upošteva pomen lokalnega znanja in 
krepitve lokalnih zmožnosti, obenem pa 
sprejema različnost in kompleksnost.

Or. en
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Predlog spremembe 316
Yves Cochet, Jill Evans

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov, vključno z 
biotsko raznovrstnostjo, v evropski in
svetovni perspektivi, in povečanje storitev 
ekosistema, vključno z blažitvijo 
podnebnih sprememb. Dejavnosti se 
osredotočajo na bolj trajnostne, 
prilagodljive in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarneje 
izkoriščajo vire (vključno z nizkoogljičnim 
kmetovanjem, kmetovanjem z nizkim 
zunanjim vnosom in ekološkim 
kmetovanjem), varujejo naravne vire, so 
raznoliki in se lahko prilagajajo 
spremenljivemu okolju in so prožni, hkrati 
pa tudi na razvoj storitev, konceptov in 
politik za različne prehranske sisteme in 
za cvetoča podeželska gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 317
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov in povečanje 
storitev ekosistema, vključno z reševanjem 
in blažitvijo podnebnih sprememb.
Dejavnosti se osredotočajo na bolj 
trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarneje 

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov in povečanje 
storitev ekosistema in varovanje 
zemeljskih in vodnih virov, hkrati pa 
soočanje z izzivi blažitve podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje.
Dejavnosti se osredotočajo na bolj 
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izkoriščajo vire (vključno z 
nizkoogljičnimi) in so bolj prožni, hkrati pa 
tudi na razvoj storitev, konceptov in politik 
za cvetoča podeželska gospodarstva.

trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarneje 
izkoriščajo vire (vključno z 
nizkoogljičnimi) in so bolj prožni, hkrati pa 
tudi na razvoj storitev, konceptov in politik 
za cvetoča podeželska gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 318
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov na globalni ravni
in povečanje storitev ekosistema, vključno 
z varovanjem biotske raznolikosti in 
naravnih habitatov ter reševanjem in 
blažitvijo podnebnih sprememb.
Dejavnosti dajejo prednost sistemskim 
pristopom in se osredotočajo na bolj 
trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, vključno z ekološkim 
kmetovanjem, ki gospodarneje izkoriščajo 
vire (vključno z nizkoogljičnimi viri in 
nizkim zunanjim vnosom) in so bolj 
prožni, hkrati pa tudi na razvoj storitev, 
konceptov in politik, katerih cilj so 
zagotavljanje raznolikosti sistemov 
proizvodnje hrane in cvetoča podeželska 
gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 319
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.3 – točka b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 320
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 321
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.3 – točka b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je izpolniti zahteve državljanov po 
varni, zdravi in cenovno dostopni hrani ter 
ustvariti bolj trajnostno predelavo in 
distribucijo, pa tudi potrošnjo hrane in 
krme ter bolj konkurenčen sektor hrane.
Dejavnosti se osredotočajo na pester nabor 
zdrave, pristne, visokokakovostne in varne 
hrane za vse, ozaveščeno izbiro 
potrošnikov in konkurenčne metode 
predelave hrane, ki porabijo manj virov in
aditivov ter ustvarijo manj stranskih 
proizvodov in odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 322
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 323
Yves Cochet, Jill Evans
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je trajnostno izkoriščanje virov vodnih 
živali, da bi kar najbolj povečali družbene 
in gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov in morij. Dejavnosti se 
osredotočajo na to, da bi kar najbolj 
prispevale k zanesljivi preskrbi s hrano z 
razvojem trajnostnega in okolju prijaznega 
ribolova in konkurenčne evropske 
akvakulture v okviru svetovnega 
gospodarstva ter povečale pomorske 
inovacije s pomočjo biotehnologije za 
pametno „modro“ rast.

Cilj je trajnostno izkoriščanje virov vodnih 
živali, da bi kar najbolj povečali družbene 
in gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov in morij, hkrati pa varovanje 
biotske raznovrstnosti in storitev 
ekosistemov. Dejavnosti se osredotočajo na 
to, da bi kar najbolj prispevale k zanesljivi 
preskrbi s hrano z razvojem trajnostnega in 
okolju prijaznega ribolova in evropske 
akvakulture v okviru svetovnega 
gospodarstva. Skrbno je treba upoštevati 
okoljske pomisleke glede uporabe 
biotehnologije v odprtih morskih 
ekosistemih.

Or. en

Predlog spremembe 324
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je trajnostno izkoriščanje virov vodnih 
živali, da bi kar najbolj povečali družbene 
in gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov in morij. Dejavnosti se 
osredotočajo na to, da bi kar najbolj 
prispevale k zanesljivi preskrbi s hrano z 
razvojem trajnostnega in okolju prijaznega 
ribolova in konkurenčne evropske 
akvakulture v okviru svetovnega 
gospodarstva ter povečale pomorske 
inovacije s pomočjo biotehnologije za 
pametno „modro“ rast.

Cilj je ohraniti trajnostno raven potrošnje
virov vodnih živali, obenem pa kar najbolj
povečati družbene in gospodarske 
koristi/donose evropskih oceanov in morij.
Dejavnosti se osredotočajo na to, da bi kar 
najbolj prispevale k zanesljivi preskrbi s 
hrano z razvojem trajnostnega in okolju 
prijaznega ribolova in konkurenčne 
evropske akvakulture v okviru svetovnega 
gospodarstva ter povečale pomorske 
inovacije s pomočjo biotehnologije za 
pametno „modro“ rast.

Or. en
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Predlog spremembe 325
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je trajnostno izkoriščanje virov vodnih 
živali, da bi kar najbolj povečali družbene 
in gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov in morij. Dejavnosti se 
osredotočajo na to, da bi kar najbolj 
prispevale k zanesljivi preskrbi s hrano z 
razvojem trajnostnega in okolju prijaznega 
ribolova in konkurenčne evropske 
akvakulture v okviru svetovnega 
gospodarstva ter povečale pomorske 
inovacije s pomočjo biotehnologije za 
pametno „modro“ rast.

Cilj je trajnostno izkoriščanje virov vodnih 
živali, da bi kar najbolj povečali družbene 
in gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov in morij. Dejavnosti se 
osredotočajo na to, da bi kar najbolj 
prispevale k zanesljivi preskrbi s hrano z 
razvojem trajnostnega in okolju prijaznega 
ribolova in konkurenčne evropske 
akvakulture v okviru svetovnega 
gospodarstva ter povečale pomorske 
inovacije s pomočjo biotehnologije za 
pametno „modro“ rast. Upoštevati je treba 
načelo previdnosti ter pomisleke civilne 
družbe glede uporabe in razširjanja 
biotehnologije v odprtih morskih 
ekosistemih.

Or. en

Predlog spremembe 326
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Še en cilj je boj proti homogenizaciji 
vrst, ki živijo v celinskih morjih in rekah, 
kar močno vpliva na delovanje 
ekosistemov, zlasti kot rezultat večje 
odpornosti na motnje.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno se je spopasti s pojavom izgubljanja razlik med vodami in rekami. Samo v EU je 
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bilo v zadnjih desetletjih 400 ribjih vrst vnesenih v reke, ki niso bile njihov naravni življenjski 
prostor.

Predlog spremembe 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je spodbujanje razvoja trajnostnih 
konkurenčnih biotehnoloških industrijskih 
panog, ki temeljijo na obnovljivih virih, so 
energetsko učinkovite in gospodarneje 
izkoriščajo vire. Dejavnosti se osredotočajo 
na spodbujanje biogospodarstva s 
preoblikovanjem konvencionalnih 
industrijskih procesov in izdelkov v 
biotehnološke energetsko učinkovite 
procese in izdelke, ki gospodarno
izkoriščajo vire, razvoj integriranih 
biorafinerij, ki proizvajajo in uporabljajo 
biomaso iz primarne proizvodnje, biološke 
odpadke in stranske proizvode 
biotehnološke industrije, ter odpiranje 
novih trgov po potrebi prek 
standardizacije, pa tudi prek ureditvenih 
in predstavitvenih dejavnosti na terenu in 
drugo, obenem pa upoštevajo okoljske in 
socialno-ekonomske posledice 
biogospodarstva za rabo tal in spremembe 
rabe tal.

Or. en

Predlog spremembe 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2.3 – točka d – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Razvoj integriranih biorafinerij ne sme biti omejen na uporabo.

Predlog spremembe 329
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja trajnostnih 
konkurenčnih biotehnoloških industrijskih 
panog z nizkimi emisijami ogljika, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire. Dejavnosti 
se osredotočajo na spodbujanje 
biogospodarstva s preoblikovanjem 
konvencionalnih industrijskih procesov in 
izdelkov v biotehnološke energetsko 

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

učinkovite procese in izdelke, ki 
gospodarneje izkoriščajo vire, razvoj 
integriranih biorafinerij, ki uporabljajo 
biomaso iz primarne proizvodnje, biološke 
odpadke in stranske proizvode 
biotehnološke industrije, ter odpiranje 
novih trgov prek standardizacije, 
ureditvenih in predstavitvenih poskusnih 
dejavnosti/poskusnih dejavnosti na terenu 
in drugo, obenem pa upoštevajo posledice 
biogospodarstva za rabo tal in spremembe 
rabe tal ter mnenja in pomisleke civilne 
družbe.

Or. en

Predlog spremembe 330
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval 
nizke emisije ogljika, zanesljivo oskrbo z 
energijo in dostopnost, obenem pa krepil 
evropsko gospodarsko konkurenčnost.
Evropa je trenutno precej oddaljena od 
doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990. Poleg tega naj bi 
obnovljivi viri energije predstavljali 20 % 
končne porabe energije v letu 2020, skupaj 
z 20-odstotnim povečanjem energijske 
učinkovitosti. Da bi dosegli te cilje, je 
potrebna obnova energetskega sistema, ki
bo združeval nizke emisije ogljika, 
zanesljivo oskrbo z energijo in dostopnost, 
obenem pa krepil evropsko gospodarsko 
konkurenčnost. Taka reforma je nujna, saj
se evropske industrijske panoge in 
potrošniki soočajo z nestanovitnimi cenami 
energije na svetovnem trgu (ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe),
povečanjem davčnega pritiska na vire 
energije in visokimi stroški za prilagoditev 
okoljskih politik EU ter vedno več svojega 
dohodka namenjajo energiji.
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vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

Or. it

Predlog spremembe 331
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050. 
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval 
nizke emisije ogljika, zanesljivo oskrbo z 
energijo in dostopnost, obenem pa krepil 
evropsko gospodarsko konkurenčnost. 
Evropa je trenutno precej oddaljena od 
doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050. 
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Do 
leta 2050 je treba emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za 80–95 %. Vsi scenariji 
zmanjšanja emisij ogljika v energetskem 
načrtu do leta 2050 kažejo, da bodo 
tehnologije za energijo iz obnovljivih virov 
do sredine tega stoletja predstavljale 
največji delež tehnologij za oskrbo z 
energijo in da bo učinkovitost končne 
rabe energije igrala bistveno vlogo pri 
izpolnjevanju teh ciljev. Zato je ustrezno, 
da se 80 % proračuna v okviru tega izziva 
nameni raziskavam in inovacijam na 
področju obnovljivih virov energije in 
učinkovitosti končne rabe energije. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval 
nizke emisije ogljika, zanesljivo oskrbo z 
energijo in dostopnost, obenem pa krepil 
evropsko gospodarsko konkurenčnost. 
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zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

Evropa je trenutno precej oddaljena od 
doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

Or. en

Predlog spremembe 332
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval 
nizke emisije ogljika, zanesljivo oskrbo z 
energijo in dostopnost, obenem pa krepil 
evropsko gospodarsko konkurenčnost.
Evropa je trenutno precej oddaljena od 
doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z morebitnim nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval 
nizke emisije ogljika, zanesljivo oskrbo z 
energijo in dostopnost, obenem pa krepil 
evropsko gospodarsko konkurenčnost.
Evropa je trenutno precej oddaljena od 
doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
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plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050, če v EU ne bodo 
poiskali novih, trajnostnih virov. Ker se 
evropske industrijske panoge in potrošniki 
soočajo z nestanovitnimi cenami energije 
na svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

Or. en

Obrazložitev

Končni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050 še ni določen. Zmanjšanje za 
80–95% je žaželeno, ni pa nujno uresničljivo. V Evropi so tudi nova nahajališča plina in nafte 
in trenutno preučujejo, ali jih je možno izkoriščati na trajnosten način. V programu Obzorja 
2020 teh nahajališč ne bi smeli pozabiti.

Predlog spremembe 333
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 
kaže, da bo treba ciljna zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov doseči v glavnem na 
ozemlju Unije. To bi pomenilo zmanjšanje 
emisij CO2 za več kot 90 % do leta 2050 v 
energetskem sektorju, za več kot 80 % v 
industriji, za vsaj 60 % v prometnem 
sektorju in za približno 90 % v 
stanovanjskem sektorju in storitvah.

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Že s poimenovanjem je obzorje okvirnega programa zamejeno z letom 2020. Nesmiselno je 
torej navajati futuristične scenarije za prihodnja desetletja.

Predlog spremembe 334
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 2050
kaže, da bo treba ciljna zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov doseči v glavnem na 
ozemlju Unije. To bi pomenilo zmanjšanje 
emisij CO2 za več kot 90 % do leta 2050 v 
energetskem sektorju, za več kot 80 % v 
industriji, za vsaj 60 % v prometnem 
sektorju in za približno 90 % v 
stanovanjskem sektorju in storitvah.

Načrt za konkurenčno nizkoogljično
gospodarstvo do leta 2050, ki ga je 
pripravila Evropska komisija, 
predpostavlja, da bo treba ciljna 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
doseči v glavnem na ozemlju Unije ob 
upoštevanju, da o zadevi ni soglasja na 
svetovni ravni. To bi pomenilo zmanjšanje 
emisij CO2 celo za več kot 90 % do 
leta 2050 v energetskem sektorju, za več 
kot 80 % v industriji, za vsaj 60 % v 
prometnem sektorju in za približno 90 % v 
stanovanjskem sektorju in storitvah.

Or. en

Obrazložitev

Končni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050 še ni določen. Zmanjšanje za 
80–95% je žaželeno, ni pa nujno uresničljivo. 

Predlog spremembe 335
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in uvajanje 
trga učinkovitih, varnih in zanesljivih 

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in uvajanje 
trga učinkovitih, varnih in zanesljivih 
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nizkoogljičnih energetskih tehnologij in 
storitev. Te morajo biti tesno povezane z 
netehnološkimi rešitvami na strani 
ponudbe in povpraševanja. Vse to mora biti 
del celostne nizkoogljične politike, 
vključno z obvladovanjem ključnih 
omogočitvenih tehnologij, zlasti rešitev na 
področju IKT, sodobne proizvodnje in 
predelave ter materialov. Cilj je oblikovati 
učinkovite energetske tehnologije in 
storitve, ki se bodo lahko široko 
uporabljale na evropskem trgu in 
mednarodnih trgih, ter vzpostaviti pametno 
upravljanje na strani ponudbe, ki temelji na 
odprtem in preglednem trgu za trgovanje z 
energijo in pametnih sistemih upravljanja 
energetske učinkovitosti.

nizkoogljičnih energetskih tehnologij in 
storitev po dostopnih cenah. Te morajo 
biti tesno povezane z netehnološkimi 
rešitvami na strani ponudbe in 
povpraševanja. Vse to mora biti del 
celostne nizkoogljične politike, vključno z 
obvladovanjem ključnih omogočitvenih 
tehnologij, zlasti rešitev na področju IKT, 
sodobne proizvodnje in predelave ter 
materialov. Cilj je oblikovati učinkovite 
energetske tehnologije in storitve, ki se 
bodo lahko široko uporabljale na 
evropskem trgu in mednarodnih trgih, ter 
vzpostaviti pametno upravljanje na strani 
ponudbe, ki temelji na odprtem in 
preglednem trgu za trgovanje z energijo in 
pametnih sistemih upravljanja energetske 
učinkovitosti.

Or. it

Predlog spremembe 336
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z vidika kar največjega izkoristka virov 
dodaja sprejetje ločenih proračunskih 
vrstic za vsako tehnologijo, navedeno v 
tem načrtu, evropsko dodano vrednost 
načrtu SET.

Or. it

Predlog spremembe 337
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.3 – točka b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 
obnovljivih virov energije ter tehnologij 
zajemanja in shranjevanja ogljika, ki 
ponujajo obsežnejše, poceni tehnologije, ki 
so varne za okolje, imajo večje izkoristke 
pretvorbe in so bolj dostopne različnim 
trgom in okoljem delovanja.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 
obnovljivih virov energije, ki ponujajo 
obsežnejše tehnologije po dostopnih 
cenah, ki so varne za okolje, imajo večje 
izkoristke pretvorbe in so bolj dostopne 
različnim trgom in okoljem delovanja.

Or. it

Predlog spremembe 338
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 
obnovljivih virov energije ter tehnologij 
zajemanja in shranjevanja ogljika, ki 
ponujajo obsežnejše, poceni tehnologije, ki 
so varne za okolje, imajo večje izkoristke 
pretvorbe in so bolj dostopne različnim 
trgom in okoljem delovanja.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 
obnovljivih virov energije, ki ponujajo
učinkovitejše, poceni tehnologije, ki so 
varne za okolje, imajo večje izkoristke 
pretvorbe in so bolj dostopne različnim 
trgom in okoljem delovanja.

Or. en

Predlog spremembe 339
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 
obnovljivih virov energije ter tehnologij 

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 
obnovljivih virov energije ter tehnologij 
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zajemanja in shranjevanja ogljika, ki 
ponujajo obsežnejše, poceni tehnologije, ki 
so varne za okolje, imajo večje izkoristke 
pretvorbe in so bolj dostopne različnim 
trgom in okoljem delovanja.

zajemanja in shranjevanja ogljika, ki 
ponujajo obsežnejše, poceni tehnologije, ki 
so varne za okolje, imajo večje izkoristke 
pretvorbe in so bolj dostopne različnim 
trgom in okoljem delovanja. Dejavnosti se 
osredotočajo na raziskave in razvoj 
obnovljivih tehnologij za shranjevanje 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 340
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev tehnologij in 
vrednostnih verig v polnem obsegu, da bi 
bioenergija postala bolj konkurenčna in 
trajnostna, da bi se zmanjšal čas, potreben 
za trženje vodika in gorivnih celic ter bi se 
odprle nove možnosti, ki kažejo dolgoročni 
potencial za razvitost.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev tehnologij in 
vrednostnih verig v polnem obsegu, da bi 
bioenergija postala bolj konkurenčna in 
trajnostna, da bi se zmanjšal čas, potreben 
za trženje biometana, vodika in gorivnih 
celic ter bi se odprle nove možnosti, ki 
kažejo dolgoročni potencial za razvitost.

Or. it

Predlog spremembe 341
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.3 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Enotno, inteligentno evropsko 
elektroenergetsko omrežje

(d) Enotno, inteligentno evropsko 
elektroenergetsko omrežje, ki omogoča 
popolno vključitev obnovljivih virov 
energije v mešanico energetskih virov.

Or. en
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Predlog spremembe 342
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na 
multidisciplinarne raziskave (vključno z 
vizionarnimi ukrepi) za energetske 
tehnologije in skupno uresničenje 
vseevropskih raziskovalnih programov in 
instrumentov na svetovni ravni.

Dejavnosti se osredotočajo na 
multidisciplinarne raziskave (vključno z 
vizionarnimi ukrepi) za energetske 
tehnologije in vpliv naprav, objektov in 
novih tehnologij na morsko okolje ter
skupno uresničenje vseevropskih 
raziskovalnih programov in instrumentov 
na svetovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 343
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.3 – točka g – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na uporabne 
inovacije, da bi spodbudile tržno uporabo 
novih energetskih tehnologij in storitev, 
odstranile netehnološke ovire ter pospešile 
stroškovno učinkovito izvajanje 
energetskih politik Unije.

Dejavnosti se osredotočajo na uporabne 
inovacije, da bi spodbudile tržno uporabo 
novih energetskih tehnologij in storitev, 
odstranile netehnološke ovire ter pospešile 
stroškovno učinkovito izvajanje 
energetskih politik Unije. V tem kontekstu 
se bo program Inteligentna energija –
Evropa, ki je uspešno potekal v okviru 
programa za konkurenčnost in inovacije, 
nadaljeval v okviru programa Obzorja 
2020 z ambicioznimi proračunskimi 
sredstvi.

Or. en
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Predlog spremembe 344
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 4.1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarneje izkorišča 
vire, je okolju prijazen, varen in celovit, v 
korist državljanov, gospodarstva in družbe.

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarneje izkorišča 
vire, je okolju prijazen, varen, cenovno 
dostopen in celovit, v korist državljanov, 
gospodarstva in družbe.

Or. en

Predlog spremembe 345
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 4.1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prometni sistem zajema filozofijo 
„zdravega staranja in neodvisnega 
bivanja“ in je zato dostopen vsem, ne 
glede na starost, spol in invalidnost.

Or. en

Predlog spremembe 346
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 4.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije vozil z nizkimi emisijami po 
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nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture; 
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

dostopnih tržnih cenah, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture; 
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih

Or. it

Predlog spremembe 347
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 4.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture; 
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih po 
dostopnih tržnih cenah, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture; 
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih

Or. it



PE492.613v01-00 56/86 AM\906357SL.doc

SL

Predlog spremembe 348
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 4.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov, s pametnimi 
nadzornimi sistemi in interoperabilnimi 
standardi, učinkovitimi procesi 
proizvodnje, krajšimi časi razvoja in 
zmanjšanimi stroški življenjskega cikla.

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov po konkurenčnih 
tržnih cenah, s pametnimi nadzornimi 
sistemi in interoperabilnimi standardi, 
učinkovitimi procesi proizvodnje, krajšimi 
časi razvoja in zmanjšanimi stroški 
življenjskega cikla.

Or. it

Predlog spremembe 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov 
in surovine

5. Podnebni in vodovarstveni ukrepi, 
učinkovita raba virov in surovine

Or. en

Obrazložitev

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.
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Predlog spremembe 350
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki 
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki 
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, zaščito in
trajnostno upravljanje z naravnimi viri in 
ekosistemi, trajnostno rabo in oskrbo s 
surovinami, da se izpolnijo potrebe 
naraščajočega svetovnega prebivalstva v 
okviru trajnostnih omejitev naravnih virov 
planeta. Dejavnosti bodo pripomogle k 
povečanju evropske blaginje, obenem pa 
zagotovile okoljsko celovitost in trajnost, 
ohranile povprečno globalno segrevanje 
pod 2 °C ter omogočile ekosistemom in 
družbi, da se prilagodijo podnebnim 
spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 351
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki 
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki 
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 



PE492.613v01-00 58/86 AM\906357SL.doc

SL

ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam in varujejo 
kulturno dediščino.

Or. en

Predlog spremembe 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki 
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki 
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami in vodo, da se 
izpolnijo potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 353
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.1 – uvodni odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki 
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki 
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
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prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev
kopenskih in morskih naravnih virov 
planeta. Dejavnosti bodo pripomogle k 
povečanju evropske konkurenčnosti in 
izboljšanju blaginje, obenem pa zagotovile 
okoljsko celovitost in trajnost, ohranile 
povprečno globalno segrevanje pod 2 °C 
ter omogočile ekosistemom in družbi, da se 
prilagodijo podnebnim spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.1 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri vodnih sistemih v Evropi so nujne 
integrirane inovacije. Evropa se sooča z 
zastarelo vodno infrastrukturo (tako za 
odpadno kot za pitno vodo), vse večjim 
pomanjkanjem vode, večjim tveganjem 
poplav v mestih, onesnaževanjem vode in 
vse večjim povpraševanjem po vodi za 
kmetijstvo, industrijo in mestno 
prebivalstvo. Za reševanje teh družbenih 
izzivov (zagotavljanje cenovno dostopne 
kakovostne vode za vse, prave vode po 
pravi ceni za industrijo/kmetijstvo in 
zmanjšanje onesnaževanja) mora Evropa 
vlagati v inovativne vodne sisteme.

Or. en

Predlog spremembe 355
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.1 – odstavek 3b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Glede na resne in večinoma 
nepopravljive spremembe obsežnih delov 
podnebnega sistema Zemlje je treba 
upoštevati vse vire globalnega segrevanja 
in vse možnosti njegove ublažitve. Poleg 
prizadevanj za zmanjšanje emisij CO2 
lahko najhitrejši podnebni odziv v nekaj 
desetletjih ali prej dosežemo s strategijami 
za hitro ukrepanje (na primer z 
zmanjšanjem količine fluoriranih 
ogljikovodikov, saj, troposferskega ozona, 
z biološko sekvestracijo). 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 29 v osnutku mnenja.

Predlog spremembe 356
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom. 
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom, 
posebno ob upoštevanju neprimernega 
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strateško pomembnih surovin, na katerega 
zelo močno vplivajo izkrivljanja trga. 
Unija ima še vedno dragocene mineralne 
surovine, vendar njihovo izkoriščanje in 
črpanje omejuje pomanjkanje ustreznih 
tehnologij, ovira pa ga vedno večja 
svetovna konkurenca. Glede na pomen 
surovin za evropsko konkurenčnost, 
gospodarstvo in za njihovo uporabo v 
inovativnih proizvodih sta trajnostna 
oskrba s surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo.

ravnanja z odpadki. Poleg tega je Unija 
zelo odvisna od uvoza strateško 
pomembnih surovin, na katerega zelo 
močno vplivajo izkrivljanja trga. Unija ima 
še vedno dragocene mineralne surovine, 
vendar njihovo izkoriščanje in črpanje 
omejuje pomanjkanje ustreznih tehnologij, 
ovira pa ga vedno večja svetovna 
konkurenca. Glede na pomen surovin za 
evropsko konkurenčnost, gospodarstvo in 
za njihovo uporabo v inovativnih 
proizvodih sta trajnostna oskrba s 
surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 357
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.1 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podnebne spremembe ogrožajo tudi 
evropsko kulturno dediščino: 
razumevanje izzivov in zagotavljanje 
primernih odgovorov bo bistveno za 
ohranitev identitete, socialne kohezije in 
za povečanje gospodarskih koristi, ki jih 
prinaša turizem.

Or. en

Predlog spremembe 358
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko izpolnili cilje Unije in 
mednarodne cilje glede emisij toplogrednih 
plinov in koncentracij ter spoprijemanja z 
učinki podnebnih sprememb, sta potrebna 
razvoj in uporaba stroškovno učinkovitih
tehnologij ter ukrepov za blažitev in 
prilagajanje. Politični okviri Unije in 
globalni politični okviri morajo zagotoviti 
zaščito, vrednotenje in ustrezno obnovo 
ekosistemov in biotske raznolikosti, da bi 
lahko ohranili zmožnost zagotavljanja 
virov in storitev v prihodnosti. Raziskave 
in inovacije lahko zagotovijo zanesljiv in 
trajnosten dostop do surovin ter precejšnje 
zmanjšanje uporabe in izgube surovin.

Da bi lahko izpolnili cilje Unije in 
mednarodne cilje glede emisij toplogrednih 
plinov in koncentracij ter spoprijemanja z 
učinki podnebnih sprememb, sta potrebna 
razvoj in uporaba trajnostnih in
učinkovitih netehnoloških in tehnoloških 
rešitev, ter ukrepov za blažitev in 
prilagajanje. Politični okviri Unije in 
globalni politični okviri morajo zagotoviti 
zaščito, vrednotenje in ustrezno obnovo 
ekosistemov in biotske raznolikosti, da bi 
lahko ohranili zmožnost zagotavljanja 
virov in storitev v prihodnosti. Raziskave 
in inovacije lahko zagotovijo zanesljiv in 
trajnosten dostop do surovin ter precejšnje 
zmanjšanje uporabe in izgube surovin.

Or. en

Predlog spremembe 359
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija Evropa 
2020; Unija inovacij; Evropa, gospodarna z 
viri in pripadajoči načrt; Načrt za prehod 
na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050. 
Prilagajanje podnebnim spremembam: 
evropskemu okviru za ukrepanje naproti ; 
Pobuda za surovine ; Strategija 
trajnostnega razvoja Unije ; Celostna 
pomorska politika EU ; Okvirna direktiva o 
pomorski strategiji ; Akcijski načrt za 
ekološke inovacije in Evropska digitalna 
agenda. Ti ukrepi krepijo sposobnosti 
družbe, da postane bolj odporna na 

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija Evropa 
2020; Unija inovacij; Evropa, gospodarna z 
viri in pripadajoči načrt; Prilagajanje 
podnebnim spremembam: evropskemu 
okviru za ukrepanje naproti. Pobuda za 
surovine ; Strategija trajnostnega razvoja 
Unije ; Celostna pomorska politika EU ; 
Okvirna direktiva o pomorski strategiji ; 
Akcijski načrt za ekološke inovacije in 
Evropska digitalna agenda Ti ukrepi 
krepijo sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin.
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okoljske in podnebne spremembe ter 
zagotavljajo razpoložljivost surovin.

Or. it

Predlog spremembe 360
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti; Pobuda za surovine;
Strategija trajnostnega razvoja Unije;
Celostna pomorska politika EU; Okvirna 
direktiva o pomorski strategiji; Akcijski
načrt za ekološke inovacije in Evropska 
digitalna agenda. Ti ukrepi krepijo 
sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin.

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti; Pobuda za surovine;
Strategija trajnostnega razvoja Unije;
Celostna pomorska politika EU; Okvirna 
direktiva o pomorski strategiji; Akcijski
načrt za ekološke inovacije in 7. okoljski 
akcijski program EU. Ti ukrepi krepijo 
sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin.

Or. en

Predlog spremembe 361
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na nacionalno in globalno naravo Glede na nacionalno in globalno naravo 
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podnebja in okolja, njuno razsežnost in 
zapletenost ter mednarodno razsežnost 
dobavne verige surovin, je treba izvajati 
ukrepe na ravni Unije in preko nje. Da bi 
se učinkovito spoprijeli s tem izzivom, je 
zaradi multidisciplinarne narave potrebnih 
raziskav treba združiti dopolnilno znanje in 
vire. Za zmanjšanje uporabe virov in 
učinkov na okolje s hkratnim 
povečevanjem konkurenčnosti bo potreben 
odločilen družbeni in tehnološki prehod na 
gospodarstvo, ki temelji na trajnostnem
odnosu med naravo in blaginjo ljudi.
Usklajene raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti bodo izboljšale razumevanje in 
napovedovanje podnebnih in okoljskih 
sprememb s sistemskega in 
medsektorskega vidika, zmanjšale 
negotovosti, opredelile in ocenile slabosti, 
tveganja, stroške in priložnosti, obenem pa 
povečale obseg in izboljšale učinkovitost 
odzivov in rešitev družbe in politik. Namen 
ukrepov je tudi omogočiti akterjem na vseh 
ravneh družbe, da aktivno sodelujejo v tem 
procesu.

podnebja in okolja, njuno razsežnost in 
zapletenost ter mednarodno razsežnost 
dobavne verige surovin, je treba izvajati 
ukrepe na ravni Unije in preko nje. Da bi 
se učinkovito spoprijeli s tem izzivom, je 
zaradi multidisciplinarne narave potrebnih 
raziskav treba združiti dopolnilno znanje in 
vire. Za zmanjšanje uporabe virov in 
učinkov na okolje s hkratnim 
povečevanjem konkurenčnosti bo potreben 
odločilen družbeni in tehnološki prehod na
trajnostno gospodarstvo, ki temelji na
vzajemno koristnem odnosu med biotsko 
raznovrstnostjo in ljudmi. Usklajene 
raziskovalne in inovacijske dejavnosti 
bodo izboljšale razumevanje in 
napovedovanje podnebnih in okoljskih 
sprememb s sistemskega in 
medsektorskega vidika, zmanjšale 
negotovosti, opredelile in ocenile slabosti, 
tveganja, stroške in priložnosti, obenem pa 
povečale obseg in izboljšale učinkovitost 
odzivov in rešitev družbe in politik. Namen 
ukrepov je tudi omogočiti akterjem na vseh 
ravneh družbe, da aktivno sodelujejo v tem 
procesu.

Or. en

Predlog spremembe 362
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 

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

predelava, ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 
vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskega 
inovacijskega partnerstva za surovine.

Or. en

Predlog spremembe 363
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) in za 
podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 
povezovanje potrebnih sposobnosti.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
napovedi; ocenjevanje učinkov, slabosti in 
razvoj inovativnih, stroškovno učinkovitih 
ukrepov za prilagajanje in preprečevanje 
tveganja; podpiranje politik za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb.

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) in za 
podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 
povezovanje potrebnih sposobnosti.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
napovedi; ocenjevanje učinkov, slabosti in 
razvoj inovativnih, stroškovno učinkovitih 
ukrepov za ublažitev, prilagajanje in 
preprečevanje tveganja; podpiranje politik 
za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 364
Elena Oana Antonescu
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) in za 
podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 
povezovanje potrebnih sposobnosti. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
napovedi; ocenjevanje učinkov, slabosti in 
razvoj inovativnih, stroškovno učinkovitih 
ukrepov za prilagajanje in preprečevanje 
tveganja;

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
ter strategije za prilagajanje in ublažitev 
posledic podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) in za 
podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 
povezovanje potrebnih sposobnosti. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
napovedi; ocenjevanje učinkov, slabosti in 
razvoj inovativnih, stroškovno učinkovitih 
ukrepov za prilagajanje in preprečevanje 
tveganja;

Or. ro

Predlog spremembe 365
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z 
naravnimi viri, ki bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja glede delovanja ekosistemov, 
njihovega sodelovanja z družbenimi 
sistemi in njihove vloge pri vzdrževanju 
gospodarstva in dobrega počutja ljudi; ter 
zagotavljanje znanja in orodij za 
učinkovito sprejemanje odločitev in 
sodelovanje javnosti.

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z 
naravnimi viri, ki bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja glede delovanja ekosistemov,
vključno z regulativno vlogo oceanov in 
gozdov za preprečevanje globalnega 
segrevanja, njihovega sodelovanja z 
družbenimi sistemi in njihove vloge pri 
vzdrževanju gospodarstva in dobrega 
počutja ljudi; ter zagotavljanje znanja in 
orodij za učinkovito sprejemanje odločitev 
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in sodelovanje javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.3 – točka b – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Ukrepi za zagotovitev trajnostnega 
prehoda, upravljanja in uporabe vodnih 
virov ter storitev, povezanih z rabo vode.
Cilj je izboljšati inovativno bazo znanja o 
preskrbi z vodo, čiščenju voda, zapiranju 
vodnega krogotoka, rekuperaciji energije 
in recikliranju surovin (in prehodov na ta 
področja) ter izboljšati 
prizadevanja/ravnanje končnih 
uporabnikov, da bi zadovolili prihodnje 
potrebe. 

Or. en

Predlog spremembe 367
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.3 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Zagotavljanje trajnostne oskrbe s
surovinami, ki niso povezane z energetskim 
sektorjem in kmetijstvom

(c) Zagotavljanje trajnostne rabe, 
upravljanja in oskrbe z neenergetskimi in 
nekmetijskimi surovinami

Or. en

Predlog spremembe 368
Yves Cochet, Jill Evans
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Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje, 
črpanje, recikliranje in obnovo surovin ter 
za njihovo nadomeščanje z gospodarsko 
privlačnimi nadomestnimi možnostmi z 
manjšim učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin; iskanje 
nadomestnih rešitev za ključne surovine; in 
izboljšanje družbene ozaveščenosti ter 
znanj in spretnosti na področju surovin.

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno uporabo,
gospodarno z viri, za črpanje, recikliranje 
in obnovo surovin ter za njihovo 
nadomeščanje z gospodarsko privlačnimi 
nadomestnimi možnostmi z manjšim 
učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin;
spodbujanje okoljsko primerne zasnove,
iskanje nadomestnih rešitev za ključne 
surovine; razvoj zaprtih krožnih procesov
in sistemov, spodbujanje strategij in 
tehnologij za recikliranje in ponovno 
uporabo; ukrepi na strani povpraševanja 
za zmanjšanje porabe surovin in 
odpadkov pri državljanih in potrošnikih,
izboljšanje družbene ozaveščenosti ter 
znanj in spretnosti na področju surovin.

Or. en

Predlog spremembe 369
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja po dostopnih cenah in 
njihovega razširjanja s posebnim 
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inovativnih politik in družbenih sprememb; 
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov.

poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik in družbenih sprememb; 
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov.

Or. it

Predlog spremembe 370
Anna Záborská

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvič, v Uniji so precejšnje neenakosti med 
državami in znotraj njih. V letu 2010 
indeks človekovega razvoja, skupno merilo 
napredka na področju zdravja, 
izobraževanja in dohodka ocenjuje države 
članice Unije med 0,743 in 0,895, kar kaže 
na precejšen razkorak med državami.
Precejšnje neenakosti med spoloma prav 
tako ostajajo: na primer, razkorak v plači 
med spoloma v Uniji ostaja pri 17,8 % v 
korist moških. Eden od šestih državljanov 
Unije (približno 80 milijonov ljudi) je na 
pragu revščine. V zadnjih dveh desetletjih 
se je revščina mladih odraslih in družin z 
otroki povečala. Stopnja brezposelnosti 
mladih je nad 20 %. 150 milijonov 
Evropejcev (okrog 25 %) ni še nikdar 
uporabljalo interneta in morda nikdar ne bo 
ustrezno računalniško pismenih. Politična 
apatičnost in polarizacija na volitvah sta se 
prav tako povečali in odražata negotovo 
zaupanje državljanov trenutnim političnim 
sistemom. Te številke kažejo, da so 
nekatere socialne skupine in skupnosti 
vedno izključeni iz družbenega in 
gospodarskega razvoja in/ali demokratične 
politike.

Prvič, v Uniji obstajajo neenakosti med 
državami in znotraj njih. V letu 2010 
indeks človekovega razvoja, skupno merilo 
napredka na področju zdravja, 
izobraževanja in dohodka ocenjuje države 
članice Unije med 0,743 in 0,895, kar kaže 
na precejšen razkorak med državami.
Neenake možnosti za moške in ženske
prav tako ostajajo. Eden od šestih 
državljanov Unije (približno 80 milijonov 
ljudi) je na pragu revščine. V zadnjih dveh 
desetletjih se je revščina mladih odraslih in 
družin z otroki povečala. Stopnja 
brezposelnosti mladih je nad 20 %.
150 milijonov Evropejcev (okrog 25 %) ni 
še nikdar uporabljalo interneta in morda 
nikdar ne bo ustrezno računalniško 
pismenih. Politična apatičnost in 
polarizacija na volitvah sta se prav tako 
povečali in odražata negotovo zaupanje 
državljanov trenutnim političnim 
sistemom. Te številke kažejo, da so 
nekatere socialne skupine in skupnosti 
vedno izključeni iz družbenega in 
gospodarskega razvoja in/ali demokratične 
politike.

Or. en
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Predlog spremembe 371
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.1 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma, diskriminacije na podlagi spola, 
rasnega ali etničnega porekla, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti, 
vključno z ukrepi za odpravo ovir pri 
dostopnosti za invalide oziroma digitalnih 
ali inovacijskih pregrad, v evropskih 
družbah in v primerjavi z ostalimi 
svetovnimi regijami. Vključene so zlasti v 
izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020 in obširen zunanji ukrep 
Unije. Sprejeti so posebni ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, zaradi česar se bo povečala 
udeležba v Obzorju 2020.

Or. en

Obrazložitev

Več kot 15 % evropskega prebivalstva je invalidov. Boj proti diskriminaciji zaradi 
invalidnosti je treba jasno izpostaviti v predlogih programa Obzorja 2020 (v skladu s členom 
21 Listine EU o temeljnih človekovih pravicah, členom 2 Pogodbe o EU, členom 10 Pogodbe 
o delovanju EU ter Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov).
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Predlog spremembe 372
Anna Záborská

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.1 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali 
inovacijskih pregrad, v evropskih družbah 
in v primerjavi z ostalimi svetovnimi 
regijami. Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini, socialni izključenosti,
digitalnih ali inovacijskih pregrad v
evropskih družbah in v primerjavi z 
ostalimi svetovnimi regijami. Vključene so 
zlasti v izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020 in obširen zunanji ukrep 
Unije. Sprejeti so posebni ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, zaradi česar se bo povečala 
udeležba v Obzorju 2020.

Or. en

Predlog spremembe 373
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.2 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, vključno z invalidi, podjetij in 
uporabnikov v raziskavah in inovacijah ter 
spodbujanje usklajenih politik na področju 
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inovacij v okviru globalizacije. Posebna 
podpora bo namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

raziskav in inovacij v okviru globalizacije.
Posebna podpora bo namenjena razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora in 
razvoju okvirnih razmer za inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 374
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe, tudi s 
posvetovanjem z organizacijami civilne 
družbe, zlasti invalidskimi organizacijami,
v raziskavah in inovacijah;

Or. en

Obrazložitev

Da bi raziskave prinesle koristne in pomembne rezultate za družbo, je odločilnega pomena, 
da so invalidi in njihove reprezentativne organizacije v celoti vključene v raziskovalne 
projekte, ki jih financira Obzorja 2020. Samo tako bo zagotovljeno, da bodo evropski 
razikovalni projekti dosegli rezultate, ki bodo zadovoljili potrebe družbe in državljanov, zlasti 
invalidov. Vključitev invalidov v raziskave programa Obzorja 2020 doslej ni bila predlagana, 
zato je treba predlog ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah, povečanje 
družbenega interesa za znanost,

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se družba zaveda prispevka znanosti.

Predlog spremembe 376
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja, (b) krepitev varnosti z upravljanjem meja s 
posebnim poudarkom na preprečevanju 
nezakonitega priseljevanja na ozemlje 
EU,

Or. it

Predlog spremembe 377
Yves Cochet, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,

(d) okrepitev preprečevalnih ukrepov, 
odzivnosti ter povečanje odpornosti Evrope 
na krize in katastrofe, vključno z 
naravnimi in drugimi nesrečami;

Or. en

Predlog spremembe 378
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju inovacijske zmogljivosti in Na področju inovacijske zmogljivosti in 
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sposobnosti ustvarjanja novih storitev, 
proizvodov in procesov se Evropa sooča s 
številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi.
Med številnimi glavnimi obravnavanimi 
vprašanji so: razmeroma slabi rezultati 
Evrope glede privabljanja nadarjenih ljudi 
in njihovega zadržanja; premalo 
izkoriščene obstoječe raziskovalne 
prednosti glede ustvarjanja gospodarske ali 
družbene vrednosti; nizke ravni 
podjetniške dejavnosti; obseg virov in 
centrov odličnosti, ki ne zadošča za 
konkurenčnost na svetovni ravni; ter 
preveliko število ovir za sodelovanje v 
okviru trikotnika znanj, tj. visokega 
šolstva, raziskav in podjetij, na evropski 
ravni.

sposobnosti ustvarjanja novih storitev, 
proizvodov in procesov se Evropa sooča s 
številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi.
Med številnimi glavnimi obravnavanimi 
vprašanji so: razmeroma slabi rezultati 
Evrope glede privabljanja nadarjenih ljudi 
in njihovega zadržanja, osiromašenje 
posebnih tehnično-znanstvenih znanj in 
spetnosti, zgodovinsko značilnih za 
različne regije; premalo izkoriščene 
obstoječe raziskovalne prednosti glede 
ustvarjanja gospodarske ali družbene 
vrednosti; nizke ravni podjetniške 
dejavnosti; obseg virov in centrov 
odličnosti, ki ne zadošča za konkurenčnost 
na svetovni ravni; ter preveliko število ovir 
za sodelovanje v okviru trikotnika znanj, tj. 
visokega šolstva, raziskav in podjetij, na 
evropski ravni.

Or. it

Predlog spremembe 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo ta vprašanja obravnaval s 
spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij. To bo 
dosegel s spodbujanjem vključevanja 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni, s čimer bo ustvaril nova 
okolja, ugodna za inovacije, ter s 
spodbujanjem in podpiranjem nove 
generacije podjetnikov. S tem bo EIT v 
celoti prispeval k ciljem strategije 
Evropa 2020 in zlasti pobudam Unija 
inovacij ter Mladi in mobilnost.

EIT bo ta vprašanja obravnaval s 
spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij. To bo 
dosegel s spodbujanjem vključevanja 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni, s čimer bo razširil 
kolokacijske centre SZI po evropskih 
regijah in tako ustvaril nova okolja, 
ugodna za inovacije, ter s spodbujanjem in 
podpiranjem nove generacije podjetnikov.
S tem bo EIT v celoti prispeval k ciljem 
strategije Evropa 2020 in zlasti pobudam 
Unija inovacij ter Mladi in mobilnost.

Or. en
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Predlog spremembe 380
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko. 
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja. 
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe,
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve.

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko. 
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja. 
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka in jasne dodane vrednosti, ki jo 
določa na rezultatih temelječi pristop. 
Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve.

Or. it

Obrazložitev

Navedbe na rezultatih temelječega pristopa, navedenega v naslovu, v besedilu odstavka ni, 
medtem ko mora biti dodana vrednost, ki je s tem pristopom določena, jasno izražena.

Predlog spremembe 381
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
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osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe ali trajnostna 
energija. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo EIT 
spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 
raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki 
sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij.

osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost. Z 
obravnavanjem ključnih družbenih izzivov 
na celosten način bo EIT spodbujal inter-
in multidisciplinarne pristope ter pomagal 
pri osredotočanju raziskovalnih 
prizadevanj partnerjev, ki sodelujejo v 
skupnostih znanj in inovacij.

Or. it

Predlog spremembe 382
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki so jo sprožili 
zahtevni družbeni in gospodarski izzivi. S 
tem bo imel EIT ključno vlogo pri 
spodbujanju k priznavanju novih stopenj in 
diplom v državah članicah.

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki jih sproža 
stalna evolucija družbe, gospodarstva in 
trga dela. S tem bo imel EIT ključno vlogo 
pri spodbujanju k priznavanju novih 
stopenj in diplom v državah članicah.

Or. it

Predlog spremembe 383
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 3 – točka b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo imel tudi pomembno vlogo pri 
natančnem prilagajanju koncepta 
„podjetništvo“ prek svojih izobraževalnih 
programov, ki spodbujajo podjetništvo v 

črtano
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okviru visoko-intenzivnega znanja, pri 
čemer temeljijo na inovativnih raziskavah 
in prispevajo k rešitvam z velikim 
pomenom za družbo.

Or. it

Obrazložitev

Tvegano in nevarno je, da navežemo pojem podjetniškega duha izključno na izobraževalne 
programe, saj to pomeni, da je treba predhodno določiti, kdo je „podjetnik“ in kdo ni.

Predlog spremembe 384
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 3 – točka f – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo precej prispeval k ciljem iz 
Obzorja 2020, zlasti z obravnavanjem 
družbenih izzivov, na način, ki bo 
dopolnjeval druge pobude na tem.
Preskusil bo nove in poenostavljene 
pristope na področju financiranja in 
vodenja ter imel tako pionirsko vlogo na 
področju inovacij v Evropi. Njegov pristop 
bo trdno temeljil na močnem učinku 
vzvoda ter mobiliziral javna in zasebna 
sredstva. Poleg tega bo uporabljal 
popolnoma nove namenske družbe za 
usmerjeno podporo posameznim 
dejavnostim prek sklada EIT.

EIT bo precej prispeval k ciljem iz 
Obzorja 2020, zlasti z obravnavanjem 
družbenih izzivov, na način, ki bo 
dopolnjeval druge pobude na tem.
Preskusil bo nove in poenostavljene 
pristope na področju financiranja in 
vodenja ter imel tako pionirsko vlogo na 
področju inovacij v Evropi. Njegov pristop 
bo trdno temeljil na močnem učinku 
vzvoda ter mobiliziral javna in zasebna 
sredstva. Poleg tega bo uporabljal 
popolnoma nove namenske družbe za 
usmerjeno podporo posameznim 
dejavnostim.

Or. it

Predlog spremembe 385
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 3 – točka g – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prek skupnosti znanj in inovacij ter 
njihovih skupnih središč – vozlov 
odličnosti, ki združujejo partnerje s 
področja visokega šolstva, raziskav in 
podjetij na določeni geografski lokaciji –
bo EIT povezan tudi z regionalno politiko.
Zlasti bo zagotovil boljšo povezavo med 
institucijami visokega šolstva ter 
regionalnimi inovacijami in rastjo v okviru 
regionalnih in nacionalnih strategij za 
pametno specializacijo. S tem bo prispeval 
k ciljem kohezijske politike Unije.

Prek skupnosti znanj in inovacij ter 
njihovih skupnih središč – vozlov 
odličnosti, ki združujejo partnerje s 
področja visokega šolstva, raziskav in 
podjetij na določeni geografski lokaciji –
bo EIT povezan tudi z regionalno politiko.
Zlasti bo zagotovil boljšo povezavo med 
institucijami visokega šolstva, trgom dela
ter regionalnimi in lokalnimi inovacijami 
in rastjo v okviru lokalnih, regionalnih in 
nacionalnih strategij za pametno 
specializacijo. S tem bo prispeval k ciljem 
kohezijske politike Unije.

Or. it

Obrazložitev

Če se visoko šolstvo ne poveže tudi s trgom dela, zlasti na regionalni in lokalni ravni, Evropa 
ne bo mogla zapolniti ene od glavnih vrzeli pri gospodarski rasti.

Predlog spremembe 386
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga II – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odličnost znanosti, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008
2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje 
in poklicni razvoj

6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-
infrastrukture)

2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij*

15580, od tega 500 za 
EIT
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2. Dostop do tveganega kapitala** 4000
3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888
1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za 

EIT

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

4694, od tega 150 za 
EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za 
EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za 
EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za 
EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za 
EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212
SKUPAJ 87740

Predlog spremembe

I Odličnost znanosti, od tega: 29,3%

1. Evropski raziskovalni svet 14,5%
2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3,9%

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje 
in poklicni razvoj

7,4%

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-
infrastrukture)

3,5%

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 25,2%

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij*

17,7%

2. Dostop do tveganega kapitala** 4,5%
3. Inovacije v MSP 3%

III Družbeni izzivi, od tega: 40,4%
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1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 12% 
2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in 
pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo

5,3%

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 7,7%

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 8,7%

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 4,2%
6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 2,5%

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 3%
Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2,1%

SKUPAJ 100%

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe želi ohraniti težo posameznih proračunskih postavk, ker je treba skupni 
proračun določiti v pogajanjih o večletnem finančnem okviru. [Takoj ko bo dosežen dogovor 
o finančnem okviru, bodo odstotke v skladu z uredbo Sveta o oblikovanju večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014–2020 nadomestile ustrezne številke v milijonih EUR.]

Predlog spremembe 387
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga II – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Predlog spremembe

Odlična znanost, od tega: 27818
1. Evropski raziskovalni svet 15008
2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505
3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, 

usposabljanje in poklicni razvoj
6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-
infrastrukture)

2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280
1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in 

industrijskih tehnologij*
15580, od tega 500 za 
EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000
3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888
1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za 

EIT
2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, 

morsko in pomorsko raziskovanje ter 
biogospodarstvo

4694, od tega 150 za 
EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za 
EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za 
EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za 
EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za 
EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***
Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740
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Or. it

Obrazložitev

Ob nespremenjenem skupnem znesku je treba reorganizirati prednostne naloge, ki jih je 
predlagala Komisija. Da bi dosegli cilj vodilnega položaja v industriji, je strateško 
pomembno, da spodbudimo sodelovanje malih in srednjih podjetij in spodbudimo dostop do 
posojil ter povečamo sredstva za inovativna mala in srednja podjetja. Polega tega je treba, 
kar zadeva cilj izzivov za družbo, razsikavam na zdravstvenem področju nameniti mnogo 
večjo prednost, kot jim jih je namenila Komisija, in povečati proračunska sredstva, ki so jim 
namenjena.

Predlog spremembe 388
Julie Girling

I Odlična znanost, od tega: 23818
1. Evropski raziskovalni svet 10008
2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 4505
3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, 

usposabljanje in poklicni razvoj
6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-
infrastrukture)

2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 25280
1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in 

industrijskih tehnologij*
15.580, od tega 500 za 
EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 6000
3. Inovacije v MSP 3700

III Družbeni izzivi, od tega: 34388
1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 13147, od tega 292 za 

EIT
2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, 

morsko in pomorsko raziskovanje ter 
biogospodarstvo

4694, od tega 150 za 
EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 4537, od tega 140 za 
EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 6690, od tega 217 za 
EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 1003, od tega 45 za 
EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za 
EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1042 + 1482***
Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740
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Predlog uredbe
Priloga II – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

I Odličnost znanosti, od tega: 27818

1. Evropski raziskovalni svet 15008

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 3505

3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni 
razvoj 6503

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 2802

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 20280

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij*

15580, od tega 500 za 
EIT

2. Dostop do tveganega kapitala** 4000

3. Inovacije v MSP 700

III Družbeni izzivi, od tega: 35888

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 9077, od tega 292 za EIT
2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in 

pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo 4694, od tega 150 za EIT

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 6537, od tega 210 za EIT

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 7690, od tega 247 za EIT

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 3573, od tega 115 za EIT

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 4317, od tega 138 za EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1542 + 1652***

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2212

SKUPAJ 87740
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Predlog spremembe

I Odličnost znanosti, od tega: 31.8%

1. Evropski raziskovalni svet 17.1%

2. Prihodnje in nastajajoče tehnologije 4%
3. Ukrepi Marie Curie za razvoj spretnosti, usposabljanje in poklicni 

razvoj 7.5%

4. Evropske raziskovalne infrastrukture (tudi e-infrastrukture) 3.2%

II Vodilni položaj v industriji, od tega: 23.3%

1. Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij* 17.8%

2. Dostop do tveganega kapitala** 4.6%

3. Inovacije v MSP 0.9 %

III Družbeni izzivi, od tega: 41.3%

1. Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje 10.3%
2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in 

pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo 5.3%

3. Zanesljiva, čista in učinkovita energija 7.5%

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 8.8%

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov in surovine 4.1%

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 5.3%

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 1.2%

Nejedrske neposredne dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 2.5%

SKUPAJ Obzorja 2020 Pre-ITER 100%

ITER 3.2%

SKUPAJ Obzorja 2020 + ITER 103.2%

Or. en
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Obrazložitev

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Predlog spremembe 389
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga II – tabela – podatki o tabeli – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

*Vključno z 8 975 mio EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, od tega 1 795 mio EUR za 
fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko,
4 293 mio EUR za nanotehnologije, 
napredne materiale ter sodobno 
proizvodnjo in predelavo, 575 mio EUR za 
biotehnologijo in 1 737 mio EUR za 
vesolje. Zato bo 6 663 mio EUR na voljo 
za podporo ključnim omogočitvenim 
tehnologijam.

*Vključno s 57,6 % za informacijske in 
komunikacijske tehnologije, od tega
11,5 % za fotoniko ter mikro- in 
nanoelektroniko, 27,6 % za 
nanotehnologije, napredne materiale ter 
sodobno proizvodnjo in predelavo, 3,7 %
za biotehnologijo in 11,1 % za vesolje.
Zato bo 42,9 % na voljo za podporo 
ključnim omogočitvenim tehnologijam.

Or. en

Predlog spremembe 390
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga II – tabela – podatki o tabeli

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

** Okoli 1 131 mio EUR od tega zneska ja
lahko namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 

**Okoli 28,3 % od tega zneska je lahko 
namenjenih za izvajanje projektov 
Strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET). Okoli tretjina je 
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lahko namenjena MSP. lahko namenjena MSP.

Or. en

Predlog spremembe 391
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga II – tabela – podatki o tabeli – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupni znesek bo na voljo z dodelitvami, 
kot določa člen 6(3). Druga dodelitev v 
višini 1 652 mio EUR bo na voljo 
sorazmerno s proračunoma za Družbene 
izzive in Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
na indikativni osnovi in v odvisnosti od 
ponovnega pregleda iz člena 26(1).

črtano

Or. en


