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Predlog spremembe 128
Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj programov preventivnih pregledov 
je odvisen od prepoznavanja bioloških 
označevalcev za zgodnje prepoznavanje in
začetek bolezni, pred njihovo uporabo pa je 
treba preventivne metode in programe 
preskusiti in potrditi. Določitev 
posameznikov in populacij, za katere 
obstaja visoko tveganje bolezni, bo 
omogočila razvoj individualnih, 
stratificiranih in skupnih strategij za 
uspešno in stroškovno učinkovito 
preprečevanje bolezni.

Razvoj programov preventivnih pregledov 
je odvisen ne le od prepoznavanja 
bioloških označevalcev za zgodnje 
prepoznavanje bolezni, temveč tudi od 
najpomembnejših potekov in začetka
bolezni, pred njihovo uporabo pa je treba 
preventivne metode in programe preskusiti 
in potrditi. Določitev posameznikov in 
populacij, za katere obstaja visoko tveganje 
bolezni, bo omogočila razvoj 
individualnih, stratificiranih in skupnih 
strategij za uspešno in stroškovno 
učinkovito preprečevanje bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 129
Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj programov preventivnih pregledov 
je odvisen od prepoznavanja bioloških 
označevalcev za zgodnje prepoznavanje in 
začetek bolezni, pred njihovo uporabo pa je 
treba preventivne metode in programe 
preskusiti in potrditi. Določitev 
posameznikov in populacij, za katere 
obstaja visoko tveganje bolezni, bo 
omogočila razvoj individualnih, 
stratificiranih in skupnih strategij za 
uspešno in stroškovno učinkovito 
preprečevanje bolezni.

Razvoj programov preventivnih pregledov 
je odvisen od prepoznavanja bioloških 
označevalcev za zgodnje prepoznavanje in 
začetek bolezni, pred njihovo uporabo pa je 
treba preventivne metode in programe 
preskusiti in potrditi. Določitev 
posameznikov in populacij, za katere 
obstaja visoko tveganje bolezni, bo 
omogočila razvoj individualnih, 
stratificiranih in skupnih strategij za 
uspešno in stroškovno učinkovito 
preprečevanje bolezni. V zvezi s tem bo 
prednost namenjena programom 
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preventivnih pregledov, pri katerih je za 
zadevnega bolnika na voljo preventiva 
oziroma zdravljenje ali pa je verjetno, da 
bo razvito.

Or. de

Obrazložitev

Programi preventivnih pregledov, ki nimajo nobene terapevtske ali preprečevalne koristi, 
niso rešitev in ustvarjajo dodatne težave, npr. na področju varstva podatkov.

Predlog spremembe 130
Peter Liese, Richard Seeber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2a. Obravnavanje vzrokov neplodnosti –
Potrebne so raziskave, da se razvijejo 
uspešnejša preventiva, diagnostika in 
upravljanje na področju motenj, 
povezanih z neplodnostjo. Raziskave se 
bodo osredotočile na področja, kot so 
vzroki za neplodnost, vključno s fetalnim 
izvorom neplodnosti in drugih sorodnih 
motenj.

Or. en

Predlog spremembe 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2b. Kontracepcija za moške -
Kontracepcija se v glavnem obravnava z 
metodami, za katere so odgovorne ženske 
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in ki jih tudi obremenjujejo. V nekaterih 
primerih to privede do resnih težav, na 
primer stranskih učinkov in 
kontraindikacij. Zato bi morala biti 
prednostna naloga tudi kontracepcija za 
moške.

Or. en

Predlog spremembe 132
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb.
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila.

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb.
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, vključno z nadzorom 
odpornosti na zdravila v humani in 
veterinarski medicini, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila.

Or. da

Predlog spremembe 133
Vittorio Prodi

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

Izboljšati je treba razumevanja zdravja in 
bolezni za ljudi vseh starosti, da se lahko 
razvijejo novi in boljši ukrepi za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje. Meddisciplinarne translacijske 
raziskave o patofiziologiji bolezni so 
bistvenega pomena za boljše razumevanje 
vseh vidikov bolezenskih procesov, 
vključno z novo določitvijo mej med 
normalnimi variacijami in samo boleznijo 
na osnovi molekularnih podatkov, ter za 
potrjevanje in uporabo rezultatov raziskav 
v klinični praksi.

Izboljšati je treba razumevanja zdravja in 
bolezni za ljudi vseh starosti, da se lahko 
razvijejo novi in boljši ukrepi za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje. Meddisciplinarne translacijske 
raziskave o patofiziologiji bolezni, pri 
katerih se uporabljajo orodja in pristopi, 
ki temeljijo na biologiji človeka, so 
bistvenega pomena za boljše razumevanje 
vseh vidikov bolezenskih procesov, 
vključno z novo določitvijo mej med 
normalnimi variacijami in samo boleznijo 
na osnovi molekularnih podatkov, ter za 
potrjevanje in uporabo rezultatov raziskav 
v klinični praksi.

Or. en

Predlog spremembe 134
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba razumevanja zdravja in 
bolezni za ljudi vseh starosti, da se lahko 
razvijejo novi in boljši ukrepi za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje. Meddisciplinarne translacijske 
raziskave o patofiziologiji bolezni so 
bistvenega pomena za boljše razumevanje 
vseh vidikov bolezenskih procesov, 
vključno z novo določitvijo mej med 
normalnimi variacijami in samo boleznijo 
na osnovi molekularnih podatkov, ter za 
potrjevanje in uporabo rezultatov raziskav 
v klinični praksi.

Izboljšati je treba razumevanja zdravja in 
bolezni za ljudi vseh starosti, da se lahko 
razvijejo novi in boljši ukrepi za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje. Meddisciplinarne translacijske 
raziskave o patofiziologiji bolezni so 
bistvenega pomena za boljše razumevanje 
vseh vidikov bolezenskih procesov, 
vključno z novo določitvijo mej med 
normalnimi variacijami in samo boleznijo 
na osnovi molekularnih podatkov, ter za 
potrjevanje in uporabo rezultatov raziskav 
v klinični praksi. Posebej je potrebno 
podpreti tudi translacijske raziskovalne 
projekte, ki so namenjene hitrejši in 
učinkovitejši uporabi ugotovitev iz 
laboratorija v medicinski praksi, predvsem 
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na področjih z velikimi neizpolnjenimi 
potrebami, kot so 
hematologija/onkologija, redke bolezni ter 
odpornost mikrobov na antibiotike.

. sl

Predlog spremembe 135
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podporne raziskave bodo zajemale in 
spodbujale razvoj in uporabo novih orodij 
in pristopov za pridobivanje 
biomedicinskih podatkov, med drugim z „-
omikami“, pristopov z veliko prebojnostjo 
in sistemskomedicinske pristope. Za te 
dejavnosti bo potrebna tesna povezanost 
med temeljnimi in kliničnimi raziskavami 
ter z dolgoročnimi kohortnimi študijami (in 
ustreznih raziskovalnih področij), kot je 
opisano zgoraj. Za standardizacijo, 
skladiščenje, delitev in dostop do 
podatkov, ki so bistveni za povečanje 
njihove uporabnosti in spodbujanje bolj 
inovativnih in učinkovitih načinov za 
analiziranje in združevanje podatkovnih 
nizov, bo potrebna tudi tesna povezanost z 
raziskovalnimi in medicinskimi 
infrastrukturami (zbirkami podatkov, 
biobankami itd.).

Podporne raziskave bodo zajemale in 
spodbujale razvoj in uporabo novih orodij 
in pristopov za pridobivanje 
biomedicinskih podatkov, med drugim z „-
omikami“, ki temeljijo na biologiji 
človeka, pristopov z veliko prebojnostjo in 
sistemskomedicinske pristope. Za te 
dejavnosti bo potrebna tesna povezanost 
med temeljnimi in kliničnimi raziskavami 
ter z dolgoročnimi kohortnimi študijami (in 
ustreznih raziskovalnih področij), kot je 
opisano zgoraj. Za standardizacijo, 
skladiščenje, delitev in dostop do 
podatkov, ki so bistveni za povečanje 
njihove uporabnosti in spodbujanje bolj 
inovativnih in učinkovitih načinov za 
analiziranje in združevanje podatkovnih 
nizov, bo potrebna tudi tesna povezanost z 
raziskovalnimi in medicinskimi 
infrastrukturami (zbirkami podatkov, 
biobankami itd.).

Or. en

Predlog spremembe 136
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podporne raziskave bodo zajemale in 
spodbujale razvoj in uporabo novih orodij 
in pristopov za pridobivanje 
biomedicinskih podatkov, med drugim z „-
omikami“, pristopov z veliko prebojnostjo 
in sistemskomedicinske pristope. Za te 
dejavnosti bo potrebna tesna povezanost 
med temeljnimi in kliničnimi raziskavami 
ter z dolgoročnimi kohortnimi študijami (in 
ustreznih raziskovalnih področij), kot je 
opisano zgoraj. Za standardizacijo, 
skladiščenje, delitev in dostop do 
podatkov, ki so bistveni za povečanje 
njihove uporabnosti in spodbujanje bolj 
inovativnih in učinkovitih načinov za 
analiziranje in združevanje podatkovnih 
nizov, bo potrebna tudi tesna povezanost z 
raziskovalnimi in medicinskimi 
infrastrukturami (zbirkami podatkov, 
biobankami itd.).

Podporne raziskave bodo zajemale in 
spodbujale razvoj in uporabo novih orodij 
in pristopov za pridobivanje 
biomedicinskih podatkov, med drugim z „-
omikami“, pristopov z veliko prebojnostjo 
in sistemskomedicinske pristope. Za te 
dejavnosti bo potrebna tesna povezanost 
med temeljnimi in kliničnimi raziskavami 
ter z dolgoročnimi kohortnimi študijami (in 
ustreznih raziskovalnih področij), kot je 
opisano zgoraj. Za standardizacijo, 
skladiščenje, delitev in prost dostop do
neobdelanih podatkov, ki so bistveni za 
povečanje njihove uporabnosti in 
spodbujanje bolj inovativnih in učinkovitih 
načinov za analiziranje in združevanje 
podatkovnih nizov, bo potrebna tudi tesna 
povezanost z raziskovalnimi in 
medicinskimi infrastrukturami (zbirkami 
podatkov, biobankami itd.).

Or. da

Predlog spremembe 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje posamezniku prilagojene 
medicine za hude bolezni
Za uspešnejše, varnejše in gospodarnejše 
zdravljenje si posamezniku prilagojena 
medicina prizadeva razviti nove strategije 
preprečevanja in zdravljenja, ki jih bo
mogoče prilagoditi zahtevam določene 
skupine bolnikov. Opredeliti ter nadalje 
pojasniti in s pomočjo raziskav razviti je 
treba dejavnike, ki vplivajo na odločanje o
zdravljenju. 



AM\906857SL.doc 9/55 PE492.615v02-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 138
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razviti je treba učinkovitejša preventivna 
cepiva (ali alternativne preventivne 
posege) ter na dokazih temelječe cepitvene 
programe za širši razpon bolezni. Zato je 
treba boljše razumeti bolezni in bolezenske 
procese ter s tem povezane epidemije ter 
opraviti klinične preskuse in s tem 
povezane študije.

Podpreti je treba razvoj učinkovitejših 
preventivnih cepiv in na dokazih
temelječih cepitvenih programov za širši 
razpon bolezni, tudi za bolezni, povezane z 
revščino, kot so virus HIV/AIDS, 
tuberkuloza, malarija in zapostavljene 
bolezni. Podobno je mogoče znanje o 
glavnih dejavnikih tveganja bolezni ter 
vedenjsko znanost uporabiti za 
oblikovanje učinkovitih preventivnih 
strategij za obravnavanje teh dejavnikov 
tveganja in spodbujanje zdravega načina 
življenja ter pomena zdrave prehrane. To 
ima ogromen potencial za zmanjševanje 
bremena kroničnih bolezni. Zato je treba
bolje razumeti bolezni in bolezenske 
procese ter s tem povezane epidemije ter 
opraviti klinične preskuse in s tem 
povezane študije.

Or. sl

Predlog spremembe 139
Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 
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tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih. V zvezi s tem bo prednost 
namenjena diagnostičnim metodam, pri 
katerih so za zadevne paciente na voljo 
preventivni ali terapevtski ukrepi oziroma 
je verjetno, da bodo na voljo v bližnji 
prihodnosti.

Or. de

Predlog spremembe 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Zdravje, bolezni in bolezenske procese pri 
vseh starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike
in vitro ter slikovne diagnostike. Razvite 
bodo nove in obstoječe tehnologije, ki naj 
bi z zgodnejšo in natančnejšo diagnozo ter 
pacientu prilagojenim zdravljenjem 
bistveno izboljšale rezultate pri 
posameznih boleznih.

Or. en

Obrazložitev

V okviru tega predloga se bodo podprla preverjena diagnostična orodja, ki že delujejo in so 
močno področje raziskav, ki se razvijajo, kot na primer skrajšanje časa od pojava simptomov 
do diagnoze.

Predlog spremembe 141
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, spodbujati učinkovitejšo in boljšo 
uporabo sedanjih in novih diagnostičnih 
orodij, da bi se tako borili proti odpornosti
mikrobov na antibiotike, in razviti celovite 
pristope za zdravljenje spremljevalnih 
bolezenskih simptomov pri vseh starostih 
ter preprečiti preveliko porabo zdravil. Te 
izboljšave bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

Or. en

Predlog spremembe 142
Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, zlasti terapijo z izvornimi 
celicami odraslih, terapijo z izvornimi 
celicami iz popkovnične krvi in terapijo z 
induciranimi pluripotentnimi izvornimi 
celicami, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti. Razviti je treba koncepte na 
področju regenerativne medicine, 
predvsem na osnovi izvornih celic 
odraslih, izvornih celic iz popkovnične 
krvi in induciranih pluripotentnih 
izvornih celic.

Or. de

Predlog spremembe 143
Peter Liese

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.9 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi, ki so 
istočasno zboleli za drugimi bolezni in/ali 
se že zdravijo, primerljiva določitev 
učinkovitosti posegov in rešitev ter 
okrepljena uporaba zbirk podatkov in 
elektronskih zdravstvenih kartonov kot 
virov podatkov za poskuse in prenos 
znanja. Podpiral se bo tudi prenos drugih 
vrst ukrepov, npr. ukrepov za neodvisno 
življenje, v resnično svetovno okolje.

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi, ki so 
istočasno zboleli za drugimi boleznimi
in/ali se že zdravijo, primerljiva določitev 
učinkovitosti posegov in rešitev ter 
okrepljena uporaba zbirk podatkov in 
elektronskih zdravstvenih kartonov kot 
virov podatkov za poskuse in prenos 
znanja. Podpiral se bo tudi prenos drugih 
vrst ukrepov, npr. ukrepov za neodvisno 
življenje, v resnično svetovno okolje.
Poseben pomen bodo dobili klinični testi 
na področju redkih in otroških bolezni, 
vključno z boleznimi, povezanimi s 
prezgodnjim rojstvom.

Or. de

Obrazložitev

Evropsko sodelovanje je posebej pomembno na področju redkih in otroških bolezni, saj 
posamezne države članice nimajo potrebnega števila primerov in zato tudi nimajo ustreznega 
obsega, da bi na tem področju delovale same.

Predlog spremembe 144
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirali se bodo povezovanje 
infrastruktur in informacijskih struktur in 
virov (vključno s tistimi iz kohortnih študij, 
protokolov, zbirk podatkov, kazalcev itd.) 
ter standardizacija, interoperabilnost, 
skladiščenje in delitev podatkov ter dostop 

Podpirali se bodo povezovanje 
infrastruktur in informacijskih struktur in 
virov (vključno s tistimi iz kohortnih študij, 
protokolov, zbirk podatkov, kazalcev itd.) 
ter standardizacija, interoperabilnost, 
skladiščenje in delitev neobdelanih
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do njih, da se omogoči ustrezno 
izkoriščanje takih podatkov. Pozornost je 
treba nameniti obdelavi podatkov, 
upravljanju znanja, modeliranju in 
vizualizaciji.

podatkov ter prost dostop do njih, da se 
omogoči ustrezno izkoriščanje takih 
podatkov. Pozornost je treba nameniti 
obdelavi podatkov, upravljanju znanja, 
modeliranju in vizualizaciji.

Or. da

Predlog spremembe 145
Zofija Mazej Kukovič

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je podpreti razvoj znanstvenih 
orodij, metod in statističnih podatkov za 
hitro, točno in napovedno ocenjevanje 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravstvenih tehnologij, vključno z novimi 
zdravili, biološkimi zdravili, naprednimi 
terapijami in medicinskimi pripomočki. To 
je zlasti pomembno za nov razvoj na 
področjih, kot so cepiva, celične/tkivne in 
genske terapije, organi in presajanje 
organov, specializirana proizvodnja, 
biobanke, novi medicinski pripomočki, 
diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost in e-zdravje, 
vključno z vidiki zasebnosti. Podpirati je 
treba tudi razvoj metodologij za 
ocenjevanje tveganja, preskusne pristope in 
strategije s področja okolja in zdravja. Prav 
tako je treba podpirati razvoj ustreznih 
metod za lažje ocenjevanje etičnih vidikov 
na zgoraj navedenih področjih.

Treba je podpreti razvoj znanstvenih 
orodij, metod in statističnih podatkov za 
hitro, točno in napovedno ocenjevanje 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravstvenih tehnologij, vključno z novimi 
zdravili, biološkimi zdravili, naprednimi 
terapijami in medicinskimi pripomočki. To 
je zlasti pomembno za nov razvoj na 
področjih, kot so cepiva, celične/tkivne in 
genske terapije, organi in presajanje 
organov, specializirana proizvodnja, 
biobanke, novi medicinski pripomočki, 
diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost, telemedicina
in e-zdravje, vključno z vidiki zasebnosti.
Podpirati je treba tudi razvoj metodologij 
za ocenjevanje tveganja, preskusne 
pristope in strategije s področja okolja in 
zdravja. Prav tako je treba podpirati razvoj 
ustreznih metod za lažje ocenjevanje 
etičnih vidikov na zgoraj navedenih 
področjih.

Or. sl

Predlog spremembe 146
Carl Schlyter
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je podpreti razvoj znanstvenih 
orodij, metod in statističnih podatkov za 
hitro, točno in napovedno ocenjevanje 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravstvenih tehnologij, vključno z novimi 
zdravili, biološkimi zdravili, naprednimi 
terapijami in medicinskimi pripomočki. To 
je zlasti pomembno za nov razvoj na 
področjih, kot so cepiva, celične/tkivne in 
genske terapije, organi in presajanje 
organov, specializirana proizvodnja, 
biobanke, novi medicinski pripomočki, 
diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost in e-zdravje, 
vključno z vidiki zasebnosti. Podpirati je 
treba tudi razvoj metodologij za 
ocenjevanje tveganja, preskusne pristope in 
strategije s področja okolja in zdravja.
Prav tako je treba podpirati razvoj 
ustreznih metod za lažje ocenjevanje 
etičnih vidikov na zgoraj navedenih
področjih.

Treba je podpreti razvoj znanstvenih 
orodij, metod in statističnih podatkov za 
hitro, točno in napovedno ocenjevanje 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravstvenih tehnologij, vključno z novimi 
zdravili, biološkimi zdravili, naprednimi 
terapijami in medicinskimi pripomočki. To 
je zlasti pomembno za nov razvoj na 
področjih, kot so cepiva, celične/tkivne in 
genske terapije, organi in presajanje 
organov, specializirana proizvodnja, 
biobanke, novi medicinski pripomočki, 
diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost in e-zdravje, 
vključno z vidiki zasebnosti. Podpirati je 
treba tudi sodobne metodologije za 
ocenjevanje tveganja in nevarnosti ter
preskusne pristope in strategije s področja
ocenjevanja kemikalij glede na njihov 
vpliv na okolje in zdravje. Prav tako je 
treba podpirati razvoj ustreznih metod za 
lažje ocenjevanje etičnih vidikov na zgoraj 
navedenih področjih.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 147
Edite Estrela

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za stroškovno učinkovite ter uporabnikom 
prijazne rešitve za pomoč pri aktivnem in 
neodvisnem vsakdanjem življenju (doma, 
na delovnem mestu itd.) starajočega se 
prebivalstva in invalidov so potrebne 
večdisciplinarne napredne in uporabne 
raziskave in inovacije v vedenjskih, 
gerontoloških, digitalnih in drugih 
znanostih. To velja za različna okolja, 
tehnologije, sisteme in storitve, ki 
izboljšujejo kakovost življenja in človeške 
funkcije, vključno z mobilnostjo, 
pametnimi prilagojenimi podpornimi 
tehnologijami, storitveno in socialno 
robotiko ter podpornim okoljem. Podpirali 
se bodo raziskovalni in inovacijski pilotni 
projekti, pri katerih se ocenjujeta izvajanje 
in širša uporabo rešitev.

Za stroškovno učinkovite ter uporabnikom 
prijazne rešitve za pomoč pri aktivnem in 
neodvisnem vsakdanjem življenju (doma, 
na delovnem mestu itd.) starajočega se 
prebivalstva in invalidov so potrebne 
večdisciplinarne napredne in uporabne 
raziskave in inovacije v vedenjskih, 
gerontoloških, digitalnih in drugih 
znanostih. To velja za različna okolja, 
tehnologije, sisteme in storitve, ki 
izboljšujejo kakovost življenja in človeške 
funkcije, vključno z mobilnostjo, 
pametnimi prilagojenimi podpornimi 
tehnologijami, storitveno in socialno 
robotiko ter podpornim okoljem. Podpirali 
se bodo raziskovalni in inovacijski pilotni 
projekti, pri katerih se ocenjujeta izvajanje 
in širša uporaba rešitev, prednost pa se bo 
dajala projektom, v katere so vključeni 
državljani, ki jih ta stanja zadevajo.

Or. en

Predlog spremembe 148
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za stroškovno učinkovite ter uporabnikom 
prijazne rešitve za pomoč pri aktivnem in 
neodvisnem vsakdanjem življenju (doma, 
na delovnem mestu itd.) starajočega se 
prebivalstva in invalidov so potrebne 
večdisciplinarne napredne in uporabne 
raziskave in inovacije v vedenjskih, 
gerontoloških, digitalnih in drugih 
znanostih. To velja za različna okolja, 
tehnologije, sisteme in storitve, ki 
izboljšujejo kakovost življenja in človeške 
funkcije, vključno z mobilnostjo, 

Za stroškovno učinkovite ter uporabnikom 
prijazne rešitve za pomoč pri aktivnem in 
neodvisnem vsakdanjem življenju (doma, 
na delovnem mestu itd.) starajočega se 
prebivalstva in invalidov so potrebne 
večdisciplinarne napredne in uporabne 
raziskave in inovacije v vedenjskih, 
gerontoloških, digitalnih in drugih 
znanostih. To velja za različna okolja, 
tehnologije, sisteme in storitve, ki 
izboljšujejo kakovost življenja in človeške 
funkcije, vključno z mobilnostjo, 
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pametnimi prilagojenimi podpornimi 
tehnologijami, storitveno in socialno 
robotiko ter podpornim okoljem. Podpirali 
se bodo raziskovalni in inovacijski pilotni 
projekti, pri katerih se ocenjujeta izvajanje 
in širša uporabo rešitev.

pametnimi prilagojenimi podpornimi 
tehnologijami, storitveno in socialno 
robotiko ter podpornim okoljem, in ne 
ogrožajo zmožnosti na področju odnosov 
in kakovosti socialnih interakcij pacientov
in oseb, ki so deležne pomoči. Podpirali se 
bodo raziskovalni in inovacijski pilotni 
projekti, pri katerih se ocenjujeta izvajanje 
in širša uporabo rešitev.

Or. en

Predlog spremembe 149
Edite Estrela

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje posameznikov, da lahko 
izboljšajo in upravljajo svoje zdravje vse 
življenje, bo pripomoglo prihraniti stroške 
zdravstvenih sistemov, saj se lahko 
kronične bolezni zdravijo zunaj 
zdravstvenih ustanov, zdravstveni rezultati 
pa se lahko izboljšajo. Za to bodo potrebne 
raziskave vedenjskih in družbenih 
modelov, odnosov in pričakovanj v zvezi z 
osebnimi zdravstvenimi tehnologijami, 
mobilnimi in/ali prenosnimi orodji, novimi 
diagnostičnimi postopki in prilagojenimi 
storitvami, s katerimi se spodbujajo zdrav 
način življenja, dobro počutje, samopomoč, 
boljša povezanost med državljani in 
zdravstvenim sistemom, prilagojeni 
programi za obvladovanje bolezni in 
invalidnosti ter podpora infrastrukturam 
znanja.

Usposabljanje posameznikov, da lahko 
izboljšajo in upravljajo svoje zdravje vse 
življenje, bo pripomoglo prihraniti stroške 
zdravstvenih sistemov, saj se lahko 
kronične bolezni zdravijo zunaj 
zdravstvenih ustanov, zdravstveni rezultati 
pa se lahko izboljšajo. Za to bodo potrebne 
raziskave vedenjskih in družbenih 
modelov, odnosov in pričakovanj v zvezi z 
osebnimi zdravstvenimi tehnologijami, 
mobilnimi in/ali prenosnimi orodji, novimi 
diagnostičnimi postopki, rešitvami za nego
in rehabilitacijo ter prilagojenimi 
storitvami, s katerimi se spodbujajo zdrav 
način življenja, dobro počutje, samopomoč, 
boljša povezanost med državljani in 
zdravstvenim sistemom, prilagojeni 
programi za obvladovanje bolezni in 
invalidnosti ter podpora infrastrukturam 
znanja.

Or. en
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Predlog spremembe 150
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje posameznikov, da lahko 
izboljšajo in upravljajo svoje zdravje vse 
življenje, bo pripomoglo prihraniti stroške 
zdravstvenih sistemov, saj se lahko 
kronične bolezni zdravijo zunaj 
zdravstvenih ustanov, zdravstveni rezultati 
pa se lahko izboljšajo. Za to bodo potrebne 
raziskave vedenjskih in družbenih 
modelov, odnosov in pričakovanj v zvezi z 
osebnimi zdravstvenimi tehnologijami, 
mobilnimi in/ali prenosnimi orodji, novimi 
diagnostičnimi postopki in prilagojenimi 
storitvami, s katerimi se spodbujajo zdrav 
način življenja, dobro počutje, samopomoč, 
boljša povezanost med državljani in 
zdravstvenim sistemom, prilagojeni 
programi za obvladovanje bolezni in 
invalidnosti ter podpora infrastrukturam 
znanja.

Usposabljanje posameznikov, da lahko
razumejo, izboljšajo in upravljajo svoje 
zdravje vse življenje, bo pripomoglo 
prihraniti stroške zdravstvenih sistemov, 
saj lahko tako posamezniki ostanejo zdravi 
in preprečujejo, pa tudi zdravijo kronične 
bolezni zunaj zdravstvenih ustanov, 
zdravstveni rezultati pa se lahko izboljšajo.
Za to bodo potrebne raziskave zdravstvene 
pismenosti, javnozdravstvenih ukrepov,
vedenjskih in družbenih modelov, odnosov 
in pričakovanj v zvezi z osebnimi 
zdravstvenimi tehnologijami, mobilnimi 
in/ali prenosnimi orodji, novimi 
diagnostičnimi postopki in prilagojenimi 
storitvami, s katerimi se spodbujajo zdrav 
način življenja, dobro počutje, samopomoč, 
boljša povezanost med državljani in 
zdravstvenim sistemom, prilagojeni 
programi za obvladovanje bolezni in 
invalidnosti ter podpora infrastrukturam 
znanja.

Or. en

Predlog spremembe 151
Edite Estrela

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 
odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med zdravstvenim osebjem in socialnimi 
storitvami oziroma neformalne oskrbe.

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni znotraj in izven zdravstvenih 
ustanov je odvisno tudi od okrepljenega 
sodelovanja med zdravstvenim osebjem in 
socialnimi storitvami oziroma neformalne 
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Podpirale se bodo raziskave in inovativne 
aplikacije za odločanje na podlagi 
razporejenih podatkov in za zagotavljanje 
dokazov za obsežno uporabo in trženje 
novih rešitev, vključno z interperabilnimi
elektronskimi zdravstvenimi storitvami in 
oskrbo na daljavo. Prav tako se bodo 
podpirale raziskave in inovacije, s katerimi 
bo mogoče izboljšati organizacijo 
dolgoročne oskrbe.

oskrbe. Podpirale se bodo raziskave in 
inovativne aplikacije za odločanje na 
podlagi razporejenih podatkov in za 
zagotavljanje dokazov za obsežno uporabo 
in trženje novih rešitev, vključno z 
interoperabilnimi elektronskimi 
zdravstvenimi storitvami in oskrbo na 
daljavo. Raziskave na področju 
organizacije in izvajanja zdravstvenih 
storitev bodo dobile podporo, da se 
spodbudita boljše povezovanje in 
usklajevanje med zdravstvenimi delavci in 
zdravstvenimi storitvami, kar bo med 
drugim omogočilo pravočasno napotitev 
pacientov od splošnih zdravnikov k 
specialistom za boljše obvladovanje 
bolezni. Prav tako se bodo podpirale 
raziskave in inovacije, s katerimi bo 
mogoče izboljšati organizacijo dolgoročne 
oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 152
Cristian Silviu Buşoi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpreti je treba razvoj ocenjevanja 
zdravstvenih tehnologij in zdravstvene 
ekonomike ter zbiranja dokazov ter 
širjenja najboljše prakse in inovativnih 
tehnologij in pristopov v zdravstvenem 
sektorju, vključno z informacijsko-
komunikacijskimi tehnologijami in 
aplikacijami e-zdravja. Podpirale se bodo 
primerjalne analize reform javnih 
zdravstvenih sistemov v Evropi in tretjih 
državah ter ocene njihovih srednjeročnih in 
dolgoročnih gospodarskih in družbenih 
vplivov. Prav tako se bodo podpirale 
analize prihodnjih potreb po številu 
zdravstvenega osebja in potrebnih znanj v 

Podpreti je treba razvoj ocenjevanja 
zdravstvenih tehnologij in zdravstvene 
ekonomike. Podpreti je treba tudi 
raziskave novih načinov zagotavljanja 
zdravstvenih storitev, ki bi bili 
učinkovitejši in uspešnejši in bi lahko 
predstavljali osnovo za reforme 
nacionalnih javnih zdravstvenih sistemov,
ter zbirati dokaze in razširjati najboljše 
prakse in inovativne tehnologije ter 
pristope v zdravstvenem sektorju, vključno 
z informacijsko-komunikacijskimi 
tehnologijami in aplikacijami e-zdravja.
Podpirale se bodo primerjalne analize 
reform javnih zdravstvenih sistemov v 
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zvezi z novimi načini oskrbe. Podpirale se 
bodo raziskave o razvoju neenakosti na 
področju zdravja in njihovem 
medsebojnem vplivu z drugimi 
gospodarskimi in socialnimi neenakostmi 
ter o učinkovitosti politik, katerih cilj je 
zmanjšanje teh razlik v Evropi in zunaj nje.
Naposled je treba podpreti tudi ocenjevanje 
rešitev za varnost pacientov in sistemov 
zagotavljanja kakovosti, vključno z vlogo 
pacientov pri varni oskrbi in kakovosti 
oskrbe.

Evropi in tretjih državah ter ocene njihovih 
srednjeročnih in dolgoročnih gospodarskih 
in družbenih vplivov, kot tudi njihovih 
rezultatov v smislu uspešnosti in 
učinkovitosti javnega zdravstvenega 
sistema. Prav tako se bodo podpirale 
analize prihodnjih potreb po številu 
zdravstvenega osebja in potrebnih znanj v 
zvezi z novimi načini oskrbe. Podpirale se 
bodo raziskave o razvoju neenakosti na 
področju zdravja in njihovem 
medsebojnem vplivu z drugimi 
gospodarskimi in socialnimi neenakostmi 
ter o učinkovitosti politik, katerih cilj je 
zmanjšanje teh razlik v Evropi in zunaj nje.
Naposled je treba podpreti tudi ocenjevanje 
rešitev za varnost pacientov in sistemov 
zagotavljanja kakovosti, vključno z vlogo 
pacientov pri varni oskrbi in kakovosti 
oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 153
Alda Sousa

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 1 – točka 1.16 – odstavek 1 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustrezna finančna sredstva bi bilo treba 
dodeliti področjem raziskovanja, 
neposredno povezanim s postdiagnostično 
fazo, zlasti v primerih rakavih obolenj in 
bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal, in 
izboljševanju kakovosti življenja. 

Or. pt

Predlog spremembe 154
Zofija Mazej Kukovič
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo

2. Varnost hrane, zdrava hrana in
zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, raziskave v morskem in
gorskem okolju in biogospodarstvo

Or. sl

Predlog spremembe 155
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo

2. Zanesljiva preskrba s hrano in varnost 
hrane, trajnostno kmetijstvo, morske in 
pomorske raziskave in biogospodarstvo

Or. en

Predlog spremembe 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
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za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v bolj trajnostno proizvodnjo, kakršni so 
krepitev genetskega potenciala rastlin za 
boljše prilagajanje biotskim in abiotskim 
grožnjam, povečevanje produktivnosti
kmetijstva in njegove učinkovitosti z viri,
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
zaradi kmetijstva, povečanje učinkovitosti 
uporabe hranil in vode, zmanjševanje 
odvisnosti od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečanje 
biotske raznovrstnosti v primarnih 
proizvodnih sistemih.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe se „s čimer“ zamenja s „kakršni so“, da je formulacija manj 
omejevalna, bolj pozitivna in širša.

Predlog spremembe 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III– točka 2.1 – točka 2.1.1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1.1. Povečanje učinkovitosti proizvodnje 
in obvladovanje posledic podnebnih 
sprememb ob zagotavljanju vzdržnosti in 
odpornosti

2.1.1. Povečanje učinkovitosti proizvodnje
ter kakovosti in varnosti hrane ter
obvladovanje posledic podnebnih 
sprememb ob zagotavljanju vzdržnosti in 
odpornosti

Or. en

Obrazložitev

Kakovost in varnost hrane, kot so zdravje rastlin, organoleptične in prehranske značilnosti 
(vitamini, mikrohranila).

Predlog spremembe 158
Julie Girling
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pomagalo reševati logistične in praktične 
probleme komercialnih uporabnikov in
družbene probleme državljanov EU.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 159
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.1 – točka 2.1.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1.2. Zagotavljanje ekosistemskih storitev 
in javnih dobrin

2.1.2. Krepitev večfunkcionalnosti 
kmetijstva, vključno z ekosistemskimi 
storitvami in javnimi dobrinami

Or. en

Obrazložitev

Večfunkcionalnost kot celostni pristop za združitev uporabe kmetijstva in ekosistemskih 
storitev; za usklajenost s skupno kmetijsko politiko in programi za raziskave.

Predlog spremembe 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.1 – točka 2.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. Obravnavani bodo 
ocenjevanje kmetijskih/gozdarskih 
sistemov po družbeno-gospodarskih in 
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bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

primerjalnih merilih in njihova uspešnost 
z vidika trajnosti. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb. Biotehnologija 
lahko na primer izboljša učinkovito 
uporabo obstoječih evropskih kmetijskih 
in gozdarskih virov z izboljšanjem 
razumevanja bioloških sistemov in 
omogočanjem široke palete orodij za 
povečanje trajnosti in produktivnosti 
kmetijstva in gozdarstva. Zagotavlja tudi 
zadostno preskrbo s hrano in krmo, ki je 
bistvena glede na pretekle in prihodnje 
pretrese na svetovnih trgih. Spodbujati je 
treba združevanje prednosti različnih 
kmetijskih tehnologij, da se dosežejo 
resnične koristi za zdravje ljudi in za 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 161
Glenis Willmott

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ves ekosistem. Obravnavane bodo 
varnost hrane in krme ter zanesljiva oskrba 
z njima, konkurenčnost evropske 
agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno verigo preskrbe s hrano ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
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doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravi lakote v svetu, (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov, povečanja 
dostopa do hranljivih živil in inovacij v 
živilski industriji, (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri pridelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

Or. en

Predlog spremembe 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ves ekosistem. Obravnavane bodo 
varnost hrane in krme ter zanesljiva oskrba 
z njima, konkurenčnost evropske 
agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehransko verigo ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne, 
trajnostno intenzivne ali ekološke, od 
primarne proizvodnje do porabe. Ta pristop 
bo prispeval k (a) doseganju varne 
preskrbe s hrano za vse Evropejce in 
odpravi lakote v svetu, (b) zmanjšanju 
bremena bolezni, povezanih s prehrano in 
živili, s spodbujanjem prehoda na zdravo in 
trajnostno prehrano prek izobraževanja 
potrošnikov in inovacij v kmetijski živilski 
industriji, (c) zmanjševanju porabe vode in 
energije pri predelavi hrane, prevozu in 
distribuciji ter (d) zmanjšanju živilskih 
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odpadkov za 50 % do leta 2030.

Or. en

Predlog spremembe 163
Glenis Willmott

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.2 – točka 2.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavane bodo prehrambene potrebe in 
vpliv živil na fiziološke funkcije ter fizično 
in duševno zmogljivost ter povezave med 
prehrano, staranjem, kroničnimi boleznimi 
in motnjami ter prehrambenimi vzorci.
Določile se bodo prehrambene rešitve in 
inovacije, ki omogočajo izboljšanje zdravja 
in blaginje. Ocenili, spremljali, nadzorovali 
ter sledili se bodo onesnaženost kemične in 
mikrobne hrane in krme ter tveganja in 
izpostavljenost skozi celotno dobavno 
verigo prehrane in pitne vode od 
proizvodnje in skladiščenja do predelave, 
pakiranja, distribucije, priprave in dostave 
hrane ter domače priprave. Inovacije v 
prehranski varnosti, izboljšana orodja za 
obveščanje o tveganjih in izboljšani 
standardi varnosti hrane bodo zagotovili 
večje zaupanje in varstvo potrošnikov v 
Evropi. Boljši svetovni standardi 
prehranske varnosti bodo obenem 
pomagali okrepiti konkurenčnost evropske 
živilske industrije.

Obravnavane bodo prehrambene potrebe in 
vpliv živil na fiziološke funkcije ter fizično 
in duševno zmogljivost ter povezave med 
prehrano, staranjem, kroničnimi boleznimi 
in motnjami ter prehrambenimi vzorci.
Določile se bodo prehrambene rešitve in 
inovacije, ki omogočajo izboljšanje zdravja 
in blaginje. Podprli se bodo ukrepi, s 
katerimi bo omogočena spremenjena 
sestava hrane, ki vsebuje veliko maščob, 
sladkorja ali soli, z namenom spodbujanja 
uravnotežene prehrane. Ocenili, 
spremljali, nadzorovali ter sledili se bodo 
onesnaženost kemične in mikrobne hrane 
in krme ter tveganja in izpostavljenost 
skozi celotno dobavno verigo prehrane in 
pitne vode od proizvodnje in skladiščenja 
do predelave, pakiranja, distribucije, 
priprave in dostave hrane ter domače 
priprave. Inovacije v prehranski varnosti, 
izboljšana orodja za obveščanje o tveganjih 
in izboljšani standardi varnosti hrane bodo 
zagotovili večje zaupanje in varstvo 
potrošnikov v Evropi. Boljši svetovni 
standardi prehranske varnosti in 
prehranski standardi bodo obenem 
pomagali okrepiti konkurenčnost evropske 
živilske industrije ter zdravje in 
produktivnost državljanov EU.

Or. en
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Predlog spremembe 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.2 – točka 2.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavane bodo prehrambene potrebe in 
vpliv živil na fiziološke funkcije ter fizično 
in duševno zmogljivost ter povezave med 
prehrano, staranjem, kroničnimi boleznimi 
in motnjami ter prehrambenimi vzorci.
Določile se bodo prehrambene rešitve in 
inovacije, ki omogočajo izboljšanje zdravja 
in blaginje. Ocenili, spremljali, nadzorovali
ter sledili se bodo onesnaženost kemične in 
mikrobne hrane in krme ter tveganja in 
izpostavljenost skozi celotno dobavno 
verigo prehrane in pitne vode od 
proizvodnje in skladiščenja do predelave, 
pakiranja, distribucije, priprave in dostave 
hrane ter domače priprave. Inovacije v 
prehranski varnosti, izboljšana orodja za 
obveščanje o tveganjih in izboljšani 
standardi varnosti hrane bodo zagotovili 
večje zaupanje in varstvo potrošnikov v 
Evropi. Boljši svetovni standardi 
prehranske varnosti bodo obenem 
pomagali okrepiti konkurenčnost evropske 
živilske industrije.

Obravnavane bodo prehrambene potrebe in 
vpliv živil na fiziološke funkcije ter fizično 
in duševno zmogljivost ter povezave med 
prehrano, staranjem, kroničnimi boleznimi 
in motnjami ter prehrambenimi vzorci. S 
preiskovanjem in izboljševanjem zdravih 
sestavin v rastlinah (npr. sekundarnih 
metabolitov) in zdravstvenega stanja 
kulturnih rastlin se bosta povečala 
kakovost hrane in uživanje zdrave 
prehrane. Določile se bodo prehrambene 
rešitve in inovacije, ki omogočajo 
izboljšanje zdravja in blaginje. Ocenili, 
spremljali, nadzorovali ter sledili se bodo 
onesnaženost kemične in mikrobne hrane 
in krme ter tveganja in izpostavljenost 
skozi celotno dobavno verigo prehrane in 
pitne vode od proizvodnje in skladiščenja 
do predelave, pakiranja, distribucije, 
priprave in dostave hrane ter domače 
priprave. Inovacije v prehranski varnosti, 
izboljšana orodja za obveščanje o tveganjih 
in izboljšani standardi varnosti hrane bodo 
zagotovili večje zaupanje in varstvo 
potrošnikov v Evropi. Boljši svetovni 
standardi prehranske varnosti bodo obenem 
pomagali okrepiti konkurenčnost evropske 
živilske industrije.

Or. en

Predlog spremembe 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.2 – točka 2.2.3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s hrano, predelavo, 
pakiranjem, nadzorom nad predelavo, 
zmanjševanjem odpadkov, uporabo 
stranskih proizvodov in varno rabo 
oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s kmetijsko proizvodnjo,
hrano, predelavo, pakiranjem, nadzorom 
nad predelavo, zmanjševanjem odpadkov, 
uporabo stranskih proizvodov in varno 
rabo oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 166
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.3 – točka 2.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Akvakultura ima velik potencial za razvoj 
zdravih, varnih in konkurenčnih 
proizvodov, ki so prilagojeni potrebam in 
željam potrošnikov, ter za okoljske storitve
(bioremediacija, upravljanje zemljišč in 

Akvakultura ima velik potencial za razvoj 
zdravih, varnih in konkurenčnih 
proizvodov, ki so prilagojeni potrebam in 
željam potrošnikov, ter za okoljske storitve
(bioremediacija, upravljanje zemljišč in 
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voda itd.) in proizvodnjo energije, vendar 
je ta potencial v Evropi treba izkoristiti v 
celoti. Pri vseh vidikih udomačitve 
ustaljenih vrst in diverzifikacije novih vrst 
bodo v ospredju znanje in tehnologije, pri 
čemer se bodo upoštevali medsebojni 
učinki med akvakulturo in vodnimi 
ekosistemi, učinki podnebnih sprememb in 
načini, kako se lahko sektor nanje 
prilagodi. Inovacije bo treba spodbujati 
tudi pri trajnostnih proizvodnih sistemih v 
notranjosti, obalnih območjih in na morju.
Pozornost bo namenjena tudi razumevanju 
družbenih in gospodarskih razsežnosti 
sektorja za podpiranje stroškovno in 
energetsko učinkovite proizvodnje, ki je 
usklajena s trgom in zahtevami 
potrošnikov, pri čemer bodo zagotovljene 
konkurenčnost in privlačne možnosti za 
vlagatelje in proizvajalce.

voda itd.) in proizvodnjo energije, vendar 
je ta potencial v Evropi treba izkoristiti v 
celoti. Pri vseh vidikih udomačitve 
ustaljenih vrst in diverzifikacije novih vrst 
bodo v ospredju znanje in tehnologije, pri 
čemer se bodo upoštevali medsebojni 
učinki med akvakulturo in vodnimi 
ekosistemi, učinki podnebnih sprememb in 
načini, kako se lahko sektor nanje najbolje
prilagodi. Inovacije bo treba spodbujati 
tudi pri trajnostnih proizvodnih sistemih v 
notranjosti, obalnih območjih in na morju.
Pozornost bo namenjena tudi razumevanju 
družbenih in gospodarskih razsežnosti 
sektorja za podpiranje stroškovno in 
energetsko učinkovite proizvodnje, ki je 
usklajena s trgom in zahtevami 
potrošnikov, pri čemer bodo zagotovljene 
konkurenčnost in privlačne možnosti za 
vlagatelje in proizvajalce.

Or. en

Predlog spremembe 167
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.3 – točka 2.3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Več kot 90 % morske biotske 
raznovrstnosti ostaja neraziskane, kar 
ponuja velik potencial za odkrivanje novih 
vrst in aplikacij na področju morskih 
biotehnologij, ki naj bi ustvarile 10 % letne 
rasti v tem sektorju. Podpora se bo 
zagotovila za nadaljnje raziskovanje in 
izkoriščanje velikih možnosti, ki jih 
ponujata morska biotska raznovrstnost in 
vodna biomasa, da se omogočijo novi 
inovativni procesi, izdelki in storitve na 
trgih ter potencialna uporaba v sektorjih, 
vključno s kemično industrijo in industrijo 
materialov, farmacevtsko industrijo, 
ribištvom in akvakulturo, oskrbo z energijo 

Več kot 90 % morske biotske 
raznovrstnosti ostaja neraziskane, kar 
ponuja velik potencial za odkrivanje novih 
vrst in aplikacij na področju morskih 
biotehnologij, ki naj bi ustvarile 10 % letne 
rasti v tem sektorju. Zagotovljena bo 
podpora za nadaljnje raziskovanje in 
izkoriščanje velikih možnosti, ki jih 
ponujata morska biotska raznovrstnost in 
vodna biomasa, da se omogočijo novi 
inovativni procesi, izdelki in storitve na 
trgih ter potencialna uporaba v sektorjih, 
vključno s kemično industrijo in industrijo 
materialov, farmacevtsko industrijo, 
ribištvom in akvakulturo, oskrbo z energijo 
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ter kozmetično industrijo. ter kozmetično industrijo.

Or. en

Predlog spremembe 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 2.4 – točka 2.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirale se bodo dejavnosti za 
spodbujanje trajnostnih bioproizvodov, 
vmesnih produktov in biomase/biogoriv, s 
pretežnim poudarkom na piramidnem 
pristopu, pri čemer ima prednost 
proizvodnja izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo. Razvite bodo tehnologije in 
strategije, s katerimi se bo zagotovila 
dobava surovin. S povečanjem vrst 
biomase za uporabo v drugi in tretji 
generaciji biorafinerij, vključno z
gozdarstvom, biološkimi odpadki in 
industrijskimi stranskimi proizvodi, bodo 
preprečeni konflikti med proizvodnjo hrane 
in goriva, podprl pa se bo gospodarski 
razvoj podeželskih in obalnih območij v 
Uniji.

Podpirale se bodo dejavnosti za 
spodbujanje trajnostnih bioproizvodov, 
vmesnih produktov in biomase/biogoriv, s 
pretežnim poudarkom na piramidnem 
pristopu, pri čemer ima prednost 
proizvodnja izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo. Razvite bodo tehnologije in 
strategije, s katerimi se bo zagotovila 
dobava surovin. S povečanjem
razpoložljivosti, vrst in značilnosti
biomase za uporabo v drugi in tretji 
generaciji biorafinerij, vključno s 
kmetijstvom, vrtnarstvom, gozdarstvom, 
biološkimi odpadki in industrijskimi 
stranskimi proizvodi, bodo preprečeni 
konflikti med proizvodnjo hrane in goriva, 
podprl pa se bo gospodarski razvoj 
podeželskih in obalnih območij v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 169
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.1 – točka 3.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmanjševanje porabe in izgube energije, 
hkrati pa zagotavljanje storitev, ki jih 
družba in gospodarstvo potrebujeta, ne 

Izboljševanje energetske učinkovitosti in
zmanjševanje izgube energije, hkrati pa 
zagotavljanje storitev, ki jih družba in 
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zahteva le, da se na množični trg vpeljejo 
bolj učinkoviti, stroškovno konkurenčni, 
okolju prijaznejši in pametnejši proizvodi 
in storitve, temveč tudi, da se sestavni deli 
in naprave vključijo tako, da bodo skupno 
delovali za optimizacijo splošne porabe 
energije stavb, storitev in industrije.

gospodarstvo potrebujeta, ne zahteva le, da 
se na množični trg vpeljejo bolj učinkoviti, 
stroškovno konkurenčni, okolju prijaznejši 
in pametnejši proizvodi in storitve, temveč 
tudi, da se sestavni deli in naprave 
vključijo tako, da bodo skupno delovali za 
optimizacijo splošne porabe energije stavb, 
storitev in industrije.

Or. it

Predlog spremembe 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.1 – točka 3.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Poleg tega imajo ta 
območja nižjo kakovost zraka in so pod 
vplivom podnebnih sprememb, zato morajo 
razviti lastne strategije za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Inovativne energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s prevozom, ravnanjem 
z odpadki, čiščenjem komunalne odpadne 
vode, pa tudi rešitve IKT za mestno okolje 
so zato ključnega pomena za prehod na 
nizkoogljično družbo. Predvideti je treba 
ciljno usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti.
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Zato je treba podpirati 
strategije celovitega sistemskega urbanega 
razvoja, ki bodo upoštevale: energetsko 
učinkovitost, dostopnost, zelene površine, 
prilagajanje habitatov in vključevanje v 
družbo. Poleg tega imajo ta območja nižjo 
kakovost zraka in so pod vplivom 
podnebnih sprememb, zato morajo razviti 
lastne strategije za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje. Inovativne 
energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s prevozom, ravnanjem 
z odpadki, čiščenjem komunalne odpadne 
vode, pa tudi rešitve IKT za mestno okolje 
so zato ključnega pomena za prehod na 
nizkoogljično družbo. Predvideti je treba 
ciljno usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove
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vprašanj, ki jih zadeva ta prehod. tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti.
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 
vprašanj, ki jih zadeva ta prehod.

Or. en

Predlog spremembe 171
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije.

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se zmanjšali stroški, da bi bila 
nizkoogljična električna energija cenovno 
dostopna in konkurenčna, ter povečali 
učinkovitost in trajnost, da se pospeši tržno 
razširjanje nizkoogljične proizvodnje 
električne energije.

Or. it

Predlog spremembe 172
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
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emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije. Zlasti:

emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije ter da se 
razvijejo stroškovno učinkovite metode za 
shranjevanje energije. Zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 173
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – točka 3.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih.

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih. Za jasnejšo sliko o tem, ali 
vetrna energija lahko izpolni ta cilj, bo v 
okviru strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo uvedena ločena proračunska 
vrstica za evropsko industrijsko pobudo za 
vetrno energijo.

Or. it
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Predlog spremembe 174
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj sončna energija, vključno s 
fotovoltaiko in koncentracijo sončne 
energije, poveča svoj delež na trgu z 
električno energijo, je treba do leta 2020 v 
primerjavi z letom 2010 prepoloviti njene 
stroške.

Če naj sončna energija, vključno s 
fotovoltaiko in koncentracijo sončne 
energije, poveča svoj delež na trgu z 
električno energijo, je treba do leta 2020 v 
primerjavi z letom 2010 vsaj prepoloviti 
njene stroške.

Or. it

Predlog spremembe 175
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
dolgoročne raziskave novih konceptov in 
sistemov, predstavitve in preskušanje 
množične proizvodnje za obsežno dobavo.

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
dolgoročne raziskave novih konceptov in 
sistemov, predstavitve in preskušanje
koristi množične proizvodnje za obsežno 
uporabo po cenovno dostopni in 
konkurenčni ceni.

Or. it

Predlog spremembe 176
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju fotovoltaike bodo potrebne
dolgoročne raziskave novih konceptov in 

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
raziskave novih konceptov in sistemov, 
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sistemov, predstavitve in preskušanje 
množične proizvodnje za obsežno dobavo.

predstavitve in preskušanje množične 
proizvodnje za obsežno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Če naj bi zgoraj navedeni cilj dosegli do leta 2020, potem ne moremo govoriti o dolgoročnih 
raziskavah.

Predlog spremembe 177
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede izkoriščanja koncentracije sončne 
energije bo poudarek na razvijanju načinov 
za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje 
stroškov ter vplivov na okolje, in sicer z 
uporabo demonstracijskih tehnologij v 
industriji z izgradnjo prvih elektrarn te 
vrste. Preskušene bodo rešitve za 
učinkovito kombinacijo med proizvodnjo 
elektrike iz sončne energije in 
razsoljevanjem vode.

Glede izkoriščanja koncentracije sončne 
energije bo poudarek na razvijanju načinov 
za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje 
stroškov ter vplivov na okolje, in sicer z 
uporabo demonstracijskih tehnologij v 
industriji z izgradnjo prvih elektrarn te 
vrste. Preskušene bodo rešitve za 
učinkovito kombinacijo med proizvodnjo 
elektrike iz sončne energije in 
razsoljevanjem vode. Preskušene bodo 
tudi rešitve za učinkovito shranjevanje 
sončne energije.

Or. en

Predlog spremembe 178
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za jasnejšo sliko o tem, ali sončna 
energija lahko izpolni zastavljene cilje, bo 
v okviru strateškega načrta za energetsko 
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tehnologijo uvedena ločena proračunska 
vrstica za evropsko industrijsko pobudo za 
sončno energijo.

Or. it

Predlog spremembe 179
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – točka 3.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.3. Razvoj konkurenčnih in okoljsko 
varnih tehnologij za zajemanje, prevoz in 
shranjevanje CO2

črtano

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) 
je ključna možnost, ki jo je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in 
plinske elektrarne v primerjavi z enakimi 
obrati brez CCS ter energetsko 
intenzivnimi industrijskimi obrati.
Podpora bo zagotovljena zlasti 
dokazovanju pomena celotne verige CCS 
za reprezentativni portfelj različnih 
tehnoloških možnosti zajemanja, prevoza 
in shranjevanja. Poleg tega se bodo 
izvajale raziskave za nadaljnji razvoj teh 
tehnologij in zagotavljanje bolj 
konkurenčnih tehnologij za zajemanje, 
izboljšanih komponent, integriranih 
sistemov in postopkov, varnega 
geološkega shranjevanja in praktičnih 
rešitev za obsežno ponovno uporabo 
zajetega CO2, da se omogoči komercialna 
uporaba tehnologij CCS za elektrarne na 
fosilna goriva in druge industrijske 
panoge z veliko ogljikovimi emisijami, ki 
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bodo začele obratovati po letu 2020.

Or. it

Predlog spremembe 180
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.2 – točka 3.2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Geotermalna energija, vodna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi viri 
energije lahko prispevajo k dekarbonizaciji 
evropske oskrbe z energijo, hkrati pa 
povečajo njeno prilagodljivost na 
spremenljivo proizvodnjo in uporabo 
energije. Cilj je zagotoviti tržno dozorelost 
stroškovno učinkovitih in trajnostnih 
tehnologij, da bi se lahko uporabile v 
industrijskem obsegu in se vključile v 
elektroenergetsko omrežje. Energija morja, 
kot je energija plime in oseke, morskih 
tokov ali morskega valovanja, je zares čista 
in predvidljiva. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale vključevati inovativne raziskave v 
laboratorijskem obsegu nizkocenovnih 
zanesljivih sestavnih delov in materialov, 
prilagojenih na zelo korozijsko okolje in 
visoko stopnjo obraščanja 
mikroorganizmov, pa tudi predstavitve v 
različnih pogojih, prisotnih v evropskih 
vodah.

Geotermalna energija, vodna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi viri 
energije lahko prispevajo k dekarbonizaciji 
evropske oskrbe z energijo, hkrati pa 
povečajo njeno prilagodljivost na 
spremenljivo proizvodnjo in uporabo 
energije. Cilj je zagotoviti tržno dozorelost 
stroškovno učinkovitih in trajnostnih 
tehnologij, da bi se lahko uporabile v 
industrijskem obsegu in se vključile v 
elektroenergetsko omrežje. Energija morja, 
kot je energija plime in oseke, morskih 
tokov ali morskega valovanja, je zares čista 
in predvidljiva. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale vključevati inovativne raziskave v 
laboratorijskem obsegu nizkocenovnih 
zanesljivih sestavnih delov in materialov, 
prilagojenih na zelo korozijsko okolje in 
visoko stopnjo obraščanja 
mikroorganizmov, pa tudi predstavitve v 
različnih pogojih, prisotnih v evropskih 
vodah. Za jasnejšo sliko o tem, ali lahko
vodna energija, geotermalna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi 
viri energije, izpolnijo zastavljene cilje, bo 
v okviru strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo uvedena ločena proračunska 
vrstica za evropske industrijske pobude za 
te vrste energij.

Or. it
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Predlog spremembe 181
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.3 – točka 3.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoka učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase, vključno 
s CCS. Cilj je razviti in demonstrirati 
tehnologijo za različne elemente 
tehnologije za proizvodnjo bioenergije na 
različnih stopnjah razvoja, ob upoštevanju 
različnih geografskih in podnebnih pogojev 
ter logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoka učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase. Cilj je 
razviti in demonstrirati tehnologijo za 
različne elemente tehnologije za 
proizvodnjo bioenergije na različnih 
stopnjah razvoja, ob upoštevanju različnih 
geografskih in podnebnih pogojev ter 
logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Or. it

Predlog spremembe 182
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.3 – točka 3.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gorivne celice in vodik imajo velik 
potencial za prispevanje k reševanju 
energetskih izzivov, s katerimi se sooča 
Evropa. Za zagotovitev tržne 
konkurenčnosti teh tehnologij bo potrebno 
znatno znižanje stroškov. Za ponazoritev 
bo treba v naslednjih desetih letih stroške 

Gorivne celice in vodik imajo velik 
potencial za prispevanje k reševanju 
energetskih izzivov, s katerimi se sooča 
Evropa. Za zagotovitev tržne 
konkurenčnosti teh tehnologij bo potrebno 
znatno znižanje stroškov. Za ponazoritev 
bo treba v naslednjih desetih letih stroške 
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sistemov gorivnih celic za prevoz 
zmanjšati za faktor 10. Za to se bodo 
podprle obsežne predstavitve in 
predkomercialno uvajanje za prenosne in 
stacionarne naprave ter v prevozu in s tem 
povezanih storitvah, potrebne pa so tudi 
dolgoročne raziskave in tehnološki razvoj, 
ki bi omogočil konkurenčnost celotne 
verige gorivnih celic ter trajnostno 
proizvodnjo vodika in zadevno 
infrastrukturo po vsej EU. Da se omogočijo 
dovolj obsežni tržni prodori, pa tudi razvoj 
ustreznih standardov, je potrebno močno 
nacionalno in mednarodno sodelovanje.

sistemov gorivnih celic za prevoz 
zmanjšati najmanj za faktor 10. Za to se 
bodo podprle obsežne predstavitve in 
predkomercialno uvajanje za prenosne in 
stacionarne naprave ter v prevozu in s tem 
povezanih storitvah, potrebne pa so tudi 
dolgoročne raziskave in tehnološki razvoj, 
ki bi omogočil konkurenčnost celotne 
verige gorivnih celic ter trajnostno 
proizvodnjo vodika in zadevno 
infrastrukturo po vsej EU. Da se omogočijo 
dovolj obsežni tržni prodori, pa tudi razvoj 
ustreznih standardov, je potrebno močno 
nacionalno in mednarodno sodelovanje.

Or. it

Predlog spremembe 183
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa je za cilj politike določila 60-
odstotno zmanjšanje CO2 do leta 2050. 
Cilj je za polovico zmanjšati uporabo 
avtomobilov na konvencionalno gorivo v 
mestih in doseči urbano logistiko skoraj 
brez emisij CO2 v glavnih urbanih 
središčih do leta 2030. Delež goriva z 
nizkimi emisijami ogljika v letalstvu mora 
doseči 40 % do leta 2050, emisije CO2 iz 
goriv v pomorskem prometu pa je treba 
zmanjšati za 40 % do leta 2050.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Kot nakazuje že njegovo ime, okvirni program zajema samo obdobje do leta 2020. Zato se 
nima smisla sklicevati na morebitne prihodnje scenarije v naslednjih desetletjih.
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Predlog spremembe 184
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije bodo znatno 
prispevale k razvoju in uporabi potrebnih 
rešitev za vse načine prevoza, kar bo 
znatno zmanjšalo emisije iz prevoza, ki so 
škodljive za okolje (npr. CO2, NOx in 
SOx), zmanjšalo odvisnost od fosilnih 
goriv in s tem zmanjšalo učinek prometa na 
biotsko raznovrstnost in ohranjanje 
naravnih virov.

Raziskave in inovacije bodo znatno 
prispevale k razvoju in uporabi potrebnih 
rešitev za vse načine prevoza, kar bo po 
konkurenčnih tržnih cenah znatno 
zmanjšalo emisije iz prevoza, ki so 
škodljive za okolje (npr. CO2, NOx in 
SOx), zmanjšalo odvisnost od fosilnih 
goriv in s tem zmanjšalo učinek prometa na 
biotsko raznovrstnost in ohranjanje 
naravnih virov.

Or. it

Predlog spremembe 185
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2
in onesnaževanja iz prometa. Potrebne so 
nove in inovativne rešitve, ki temeljijo na 
električnih motorjih in baterijah, gorivnih 
celicah ali hibridnem pogonu. Tehnološki 
prodori bodo tudi prispevali k izboljšanju 
okoljske učinkovitosti tradicionalnih 
pogonskih sistemov.

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2
in onesnaževanja iz prometa. Potrebne so 
nove in inovativne rešitve po 
konkurenčnih tržnih cenah, ki temeljijo 
na električnih motorjih in baterijah, 
gorivnih celicah ali hibridnem pogonu.
Tehnološki prodori bodo tudi prispevali k 
izboljšanju okoljske učinkovitosti 
tradicionalnih pogonskih sistemov.

Or. it



PE492.615v02-00 42/55 AM\906857SL.doc

SL

Predlog spremembe 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Podnebni ukrepi, učinkovitost virov in 
surovine

5. Podnebni ukrepi in ukrepi na področju 
vode, učinkovitost virov in surovine

Or. en

Predlog spremembe 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 5.1 – točka 5.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in
grajenem okolju ter ključnih družbenih, 
kulturnih in gospodarskih sektorjih v 
Evropi. Z ukrepi se bodo proučili posledice 
in vse večja tveganja za zdravje ljudi, ki 

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih, 
arheoloških najdiščih, grajenem okolju, 
mestni krajini in dediščini, kot tudi na 
kulturnih virih ter ključnih družbenih in 
gospodarskih sektorjih v Evropi. Z ukrepi 
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izhajajo iz podnebnih sprememb in 
povečane koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. Z raziskavami se bodo 
ocenili inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno z 
zaščito in prilagoditvijo naravnih virov in
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi 
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

se bodo proučili posledice in vse večja 
tveganja za zdravje ljudi, ki izhajajo iz 
podnebnih sprememb in povečane 
koncentracije toplogrednih plinov v 
ozračju. Z raziskavami se bodo ocenili 
inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno z 
zaščito in prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi 
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

Or. en

Predlog spremembe 188
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za prehod Unije na konkurenčno, z vidika 
virov učinkovito in na podnebne 
spremembe odporno gospodarstvo do leta 
2050 je treba oblikovati učinkovito in 
dolgoročno strategijo, ki temelji na 
majhnih emisijah, ter doseči pomemben 
napredek na področju naših zmogljivosti za 
inovacije. Z raziskavami se bodo ocenila 
okoljska in družbenoekonomska tveganja, 
priložnosti in učinki možnosti za ublažitev 
podnebnih sprememb. Raziskave bodo 
podprle razvoj in potrditev novih 
podnebno-energetsko-gospodarskih 

Za prehod Unije na konkurenčno, z vidika 
virov učinkovito in na podnebne 
spremembe odporno gospodarstvo do leta 
2050 je treba oblikovati učinkovito in 
dolgoročno strategijo, ki temelji na 
majhnih emisijah, ter doseči pomemben 
napredek na področju naših zmogljivosti za 
inovacije. Z raziskavami se bodo ocenila 
okoljska in družbenoekonomska tveganja, 
priložnosti in učinki možnosti za ublažitev 
podnebnih sprememb. Pri raziskavah, ki se 
osredotočajo na zmanjševanje emisij CO2, 
bi morali vedno pretehtati nujnost 
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modelov ob upoštevanju ekonomskih 
instrumentov in zadevnih zunanjih 
stroškov, da se preverijo možnosti politike 
za ublažitev in poti nizkoogljičnih 
tehnologij v različnih obsegih ter za 
ključne gospodarske in družbene sektorje 
na ravni Unije in svetovni ravni.
Dejavnosti bodo spodbujale tehnološke, 
institucionalne in družbenoekonomske 
inovacije z izboljšanjem povezav med 
raziskavami in praktično uporabo ter med 
podjetniki, končnimi uporabniki, 
raziskovalci in izobraževalnimi 
ustanovami.

problema in upoštevati tako odličnost 
standardov kot hitrost odziva. Raziskave 
bodo podprle razvoj in potrditev novih 
podnebno-energetsko-gospodarskih 
modelov ob upoštevanju ekonomskih 
instrumentov in zadevnih zunanjih 
stroškov, da se preverijo možnosti politike 
za ublažitev in poti nizkoogljičnih 
tehnologij v različnih obsegih ter za 
ključne gospodarske in družbene sektorje 
na ravni Unije in svetovni ravni.
Dejavnosti bodo spodbujale tehnološke, 
institucionalne in družbenoekonomske 
inovacije z izboljšanjem povezav med 
raziskavami in praktično uporabo ter med 
podjetniki, končnimi uporabniki, 
raziskovalci in izobraževalnimi 
ustanovami.

Or. en

Predlog spremembe 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vprašanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami in gospodarjenjem z 
vodnimi viri
Tema podnebnih sprememb bi morala biti 
povezana z vprašanji gospodarjenja z 
vodnimi viri; v prihodnosti bodo 
pomembni izzivi za raziskave vode 
predvsem posledica potrebe, da se ta tema 
vse bolj obravnava v povezavi z vprašanji 
svetovnih sprememb, podnebnih 
sprememb, vse večjega geopolitičnega 
pomena, pa tudi energetskih in 
zdravstvenih vidikov.
Na vodne vire bi bilo treba gledati 
celostno in tako z njimi tudi gospodariti. 
To vključuje naravna območja in 
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ekološka vprašanja, razumevanje 
ekosistemskih storitev kot procesa, varstvo
kakovosti pitne vode in različne politične 
sisteme ter institucionalne strukture.
Baza znanja bi morala vključevati tudi 
pojem „ekoloških tokov“ in upoštevati 
ekosistemske storitve, ki temeljijo na rabi 
vode; upoštevati je treba , da so 
spremembe v vodnem ciklusu odvisne od 
habitata in da to vpliva na delež vode, ki 
se reciklira.

Or. en

Predlog spremembe 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1.3a. Zelo pomembno je proučiti 
regionalne vplive podnebnih sprememb 
na ekosistem, vodne vire ter kmetijstvo in 
gozdarstvo, da bi analizirali njihov vpliv 
na življenje ljudi in zdravje ter druga 
družbeno-gospodarska vprašanja, pa tudi 
da bi raziskali neposredne in posredne 
posledice globalnih sprememb na 
dinamiko in zmogljivost ekosistema.

Or. en

Predlog spremembe 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi družbe lahko povzročijo 
spremembe v okolju, ki so trajne in 

Ukrepi družbe lahko povzročijo 
spremembe v okolju, ki so trajne in 



PE492.615v02-00 46/55 AM\906857SL.doc

SL

spremenijo značaj ekosistemov. Ta 
tveganja je zato pomembno predvideti z 
ocenjevanjem, spremljanjem in 
napovedovanjem učinka človekovih 
dejavnosti na okolje ter okoljskih 
sprememb na človekovo dobro počutje.
Raziskave morskih (od obalnih območij do 
odprtega morja), sladkovodnih, kopenskih 
in urbanih ekosistemov, vključno z 
ekosistemi, ki so odvisni od podzemne 
vode, bodo izboljšale naše razumevanje 
zapletenih interakcij med naravnimi viri ter 
družbenimi, gospodarskimi in ekološkimi 
sistemi, vključno z naravnimi prelomnimi 
točkami, ter odpornosti ali občutljivosti 
človeških in bioloških sistemov. Z 
raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako se lahko 
obnovijo in kako bo to vplivalo na 
gospodarstvo in blaginjo ljudi. Proučene 
bodo tudi rešitve izzivov, povezanih z viri.
Raziskave bodo prispevale k politikam in 
praksam, ki zagotavljajo, da družbene in 
gospodarske dejavnosti delujejo v mejah 
trajnosti in prilagodljivosti ekosistemov in 
biotske raznovrstnosti.

spremenijo značaj ekosistemov. Ta 
tveganja je zato pomembno predvideti z 
ocenjevanjem, spremljanjem in 
napovedovanjem učinka človekovih 
dejavnosti na okolje ter okoljskih 
sprememb na človekovo dobro počutje.
Raziskave morskih (od obalnih območij do 
odprtega morja), sladkovodnih, kopenskih 
in urbanih ekosistemov, vključno z 
ekosistemi, ki so odvisni od podzemne 
vode, bodo izboljšale naše razumevanje 
zapletenih interakcij med naravnimi viri ter 
družbenimi, gospodarskimi in ekološkimi 
sistemi, vključno z naravnimi prelomnimi 
točkami, ter odpornosti ali občutljivosti 
človeških in bioloških sistemov. Z 
raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako se lahko 
obnovijo in kako bo to vplivalo na 
gospodarstvo in blaginjo ljudi. Proučene 
bodo tudi rešitve izzivov, povezanih z viri.
Nujne so inovacije, da se ustvarijo novi 
modeli gospodarjenja z vodnimi viri, ki 
bodo zagotovili preglednost. To bi moralo 
vsebovati: informacije o izvoru vode, 
enakopravni porazdelitvi ter postopku za 
njeno prodajo in uporabo. Raziskave bodo 
prispevale k politikam in praksam, ki 
zagotavljajo, da družbene in gospodarske 
dejavnosti delujejo v mejah trajnosti in 
prilagodljivosti ekosistemov in biotske 
raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
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tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih virov in 
ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam ali 
se prilagodili nanje in spodbujali 
institucionalne, gospodarske, vedenjske in 
tehnološke spremembe, ki zagotavljajo
trajnost. Poudarek bo na ključnih 
ekosistemih in ekosistemskih storitvah, ki 
so pomembni za politiko, kot so sladke 
vode, morja in oceani, kakovost zraka, 
biotska raznovrstnost, raba zemljišč in tla.
Odpornost družbe in ekosistemov na hude 
nesreče, vključno z nevarnostmi, ki jih 
pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj.
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev.

tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih virov in 
ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam ali 
se prilagodili nanje in spodbujali 
institucionalne, gospodarske, vedenjske in 
tehnološke spremembe, ki bodo 
zagotavljale trajnost. Poudarek bo na 
ključnih ekosistemih in ekosistemskih 
storitvah, ki so pomembni za politiko, kot 
so sladke vode, morja in oceani, kakovost 
zraka, biotska raznovrstnost, raba zemljišč 
in tla. Odpornost družbe in ekosistemov na 
hude nesreče, vključno z nevarnostmi, ki 
jih pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj.
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev. Razpoložljivost in 
produktivnost vseh bistvenih virov je treba 
analizirati na različnih ustreznih 
teritorialnih ravneh – globalni, regionalni 
in lokalni ter analizirati povezane 
družbene in gospodarske posledice, da se 
pripravijo možnosti za politične ukrepe.

Or. en
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Julie Girling
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Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej izboljšati bazo 
znanja glede surovin in razviti inovativne 
rešitve za stroškovno učinkovito in okolju 
prijazno iskanje, črpanje oziroma 
pridobivanje, predelavo, recikliranje in 
ponovno pridobivanje surovin ter njihovo 
nadomestitev z ekonomsko privlačnimi 
alternativami, ki imajo manjši vpliv na 
okolje.

Cilj ukrepanja je torej izboljšati bazo 
znanja glede surovin in razviti inovativne 
rešitve za stroškovno učinkovito, 
pregledno in okolju prijazno iskanje, 
črpanje oziroma pridobivanje, predelavo, 
recikliranje in ponovno pridobivanje 
surovin ter njihovo nadomestitev z 
ekonomsko privlačnimi alternativami, ki 
imajo manjši vpliv na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 194
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije so potrebne v 
celotnem življenjskem ciklusu materialov, 
da bi zagotovili cenovno dostopno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo s 
surovinami in upravljanje surovin, ki so 
nujno potrebne za evropsko industrijo.
Razvoj in uporaba ekonomsko izvedljivih, 
družbeno sprejemljivih in okolju prijaznih 
tehnologij iskanja, črpanja oziroma 
pridobivanja ter predelave bosta 
spodbudila učinkovito uporabo virov. Tako 
se bodo izkoristile tudi možnosti urbanih 
rudnikov. Nove in ekonomsko izvedljive 
tehnologije, poslovni modeli in postopki 
recikliranja in ponovnega pridobivanja 
materialov bodo poleg tega pripomogli k 
zmanjšanju odvisnosti Unije od oskrbe s 
primarnimi surovinami. To bo vključevalo 
potrebo po daljši uporabi, 
visokokakovostnem recikliranju in 
ponovnem pridobivanju ter korenitem 

Raziskave in inovacije so potrebne v 
celotnem življenjskem ciklusu materialov, 
da bi zagotovili cenovno dostopno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo s 
surovinami in upravljanje surovin, ki so 
nujno potrebne za evropsko industrijo.
Razvoj in uporaba ekonomsko izvedljivih, 
družbeno sprejemljivih in okolju prijaznih 
tehnologij iskanja, črpanja oziroma 
pridobivanja ter predelave bosta 
spodbudila učinkovito uporabo virov. Tako 
se bodo izkoristile tudi možnosti urbanih 
rudnikov. Nove in ekonomsko izvedljive 
tehnologije, poslovni modeli in postopki 
recikliranja in ponovnega pridobivanja 
materialov bodo poleg tega pripomogli k 
zmanjšanju odvisnosti Unije od oskrbe s 
primarnimi surovinami. To bo vključevalo 
potrebo po daljši uporabi, 
visokokakovostnem recikliranju in 
ponovnem pridobivanju ter korenitem 
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zmanjšanju trošenja sredstev. Uporabljen 
bo pristop na osnovi celotnega 
življenjskega ciklusa od oskrbe z 
razpoložljivimi surovinami do konca 
uporabe z upoštevanjem minimalnih zahtev 
glede porabe energije in virov.

zmanjšanju trošenja sredstev. Uporabljen 
bo pristop na osnovi celotnega 
življenjskega ciklusa od oskrbe z 
razpoložljivimi surovinami do konca 
uporabe z upoštevanjem minimalnih zahtev 
glede porabe energije in virov ter popolne 
preglednosti in sledljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 195
Julie Girling

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ob pričakovanju možnega zmanjšanja 
razpoložljivosti nekaterih materialov na 
svetovni ravni, npr. zaradi trgovinskih 
omejitev, bodo proučena in razvita 
nadomestila in alternative za kritične 
surovine s podobno zmogljivostjo. S tem se
bo zmanjšala odvisnost Unije od primarnih 
surovin in izboljšal vpliv na okolje.

Ob pričakovanju možnega zmanjšanja 
razpoložljivosti nekaterih materialov na 
svetovni ravni, npr. zaradi trgovinskih 
omejitev, bodo proučena in razvita 
nadomestila in alternative za kritične 
surovine s podobno zmogljivostjo. S tem se
bo zmanjšala odvisnost Unije od primarnih 
surovin in škodljivi vplivi na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 196
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.4 – točka 5.4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujale se bodo vse oblike inovacij, 
tako tiste, ki nadgrajujejo že obstoječe 
inovacije, kot tudi izvirne inovacije, pri 
čemer bodo združene tehnološke, 
organizacijske, družbene, vedenjske in 
poslovne inovacije ter inovacije v zvezi s 
politiko, okrepljena pa bo tudi udeležba 

Spodbujale se bodo vse oblike inovacij, 
tako tiste, ki nadgrajujejo že obstoječe 
inovacije, kot tudi izvirne inovacije, pri 
čemer bodo združene tehnološke, 
organizacijske, družbene, vedenjske in 
poslovne inovacije ter inovacije v zvezi s 
politiko, okrepljena pa bo tudi udeležba 
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civilne družbe. Tako se bo spodbujalo tudi 
bolj krožno gospodarstvo ob hkratnem 
zmanjšanju vplivov na okolje in 
upoštevanju povratnih učinkov na okolje.
To bo vključevalo industrijske modele, 
industrijske simbioze, sisteme storitev 
proizvodov, zasnovo izdelkov, celotni 
življenjski ciklus in pristope na podlagi 
načela od zibelke do zibelke. Cilj bo 
izboljšati učinkovitost uporabe virov z 
absolutnim zmanjšanjem vhodnih
materialov, odpadkov in izpustov 
škodljivih snovi ob celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti ter spodbujati 
ponovno uporabo, recikliranje in 
nadomeščanje virov. Poudarek bo na 
spodbujanju prehoda z raziskav na trg z 
vključevanjem industrije in zlasti MSP, in
sicer od razvoja prototipov do njihove 
uvedbe na trgu in reprodukcije. S 
povezovanjem ekoloških inovatorjev naj bi 
okrepili širjenje znanja ter boljšo povezavo 
med ponudbo in povpraševanjem.

civilne družbe. Tako se bo spodbujalo tudi 
bolj krožno gospodarstvo ob hkratnem 
zmanjšanju vplivov na okolje in 
upoštevanju povratnih učinkov na okolje.
To bo vključevalo industrijske modele, 
industrijske simbioze, sisteme storitev 
proizvodov, zasnovo izdelkov, celotni 
življenjski ciklus in pristope na podlagi 
načela od zibelke do zibelke. Cilj bo 
izboljšati učinkovitost uporabe virov z 
absolutnim zmanjšanjem vhodnih 
materialov, odpadkov in izpustov 
škodljivih snovi ob celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti ter spodbujati 
ponovno uporabo, recikliranje in 
nadomeščanje virov. Poudarek bo na 
spodbujanju prehoda z raziskav na trg z 
vključevanjem industrije, zlasti MSP, in 
sicer od razvoja prototipov do njihove 
uvedbe na trgu po dostopnih cenah in 
reprodukcije. S povezovanjem ekoloških 
inovatorjev naj bi okrepili širjenje znanja 
ter boljšo povezavo med ponudbo in 
povpraševanjem.

Or. it

Predlog spremembe 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – točka 5 – točka 5.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Celoviti sistemi za opazovanje okolja in 
celoviti informacijski sistemi so bistveni za 
zagotavljanje dolgoročnih podatkov in 
informacij, ki so potrebni za reševanje tega 
izziva. Ti sistemi se bodo uporabili, da bi 
ocenili in predvideli razmere, stanje in 
trende na področju podnebja in naravnih 
virov, vključno s surovinami, ekosistemi in 
ekosistemskimi storitvami, ter v vseh 
sektorjih gospodarstva ocenili politike in 
možnosti, ki temeljijo na nizkih emisijah 

Celoviti sistemi za opazovanje okolja in 
celoviti informacijski sistemi so bistveni za 
zagotavljanje dolgoročnih podatkov in 
informacij, ki so potrebni za reševanje tega 
izziva. Ti sistemi se bodo uporabili, da bi 
ocenili in predvideli razmere, stanje in 
trende na področju podnebja in naravnih 
virov, vključno s surovinami, ekosistemi in 
ekosistemskimi storitvami, ter v vseh 
sektorjih gospodarstva ocenili politike in 
možnosti, ki temeljijo na nizkih emisijah 
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ogljika in katerih namen je ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Informacije in znanje, ki jih bodo ti sistemi 
zagotovili, se bodo uporabili za 
spodbujanje pametne uporabe strateških 
virov, podporo razvoju na dokazih 
osnovanih politik, spodbujanje novih 
okoljskih in podnebnih storitev ter razvoj 
novih priložnosti na svetovnih trgih.

ogljika in katerih namen je ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Informacije in znanje, ki jih bodo ti sistemi 
zagotovili, se bodo uporabili za 
spodbujanje pametne uporabe strateških 
virov, podporo razvoju na dokazih 
osnovanih politik, spodbujanje novih 
okoljskih in podnebnih storitev, podporo 
digitalnim tehnologijam za nadzorovanje
in spremljanje vodnih virov in 
gospodarjenje z njimi prek satelita ter 
razvoj novih priložnosti na svetovnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 5.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.3 a Razvoj naslednje generacije vodnih 
sistemov
V Evropi so nujno potrebne celostne 
inovacije na področju vodnih sistemov. 
Voda je poglavitni sektor za zdravo 
družbo, uspešno gospodarstvo in zelene 
ekosisteme. Podnebne spremembe močno 
vplivajo na hidrološki cikel, saj so zaradi 
njih njegovi vzorci manj predvidljivi in 
močno spreminjajo sedanje vodne vire.
Evropa se sooča s starajočo se vodno 
infrastrukturo (pri odpadnih vodah in 
oskrbi s pitno vodo) in izzivi na področju 
gospodarjenja z vodnimi viri, kot so vse 
pogostejše pomanjkanje vode, velika 
nevarnost poplav (v mestih), onesnaženost
vode ter naraščajoče in bolj specifično 
povpraševanje po vodi. Naložbe v vodne 
sisteme so velike in donosnost teh naložb 
je dolgoročna.
Dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij bodo organizirane tako, da se 
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bodo osredotočile na mestna in podeželska 
območja, industrijo in horizontalna 
vprašanja ter bodo pozornost namenjale:
5.3.1. omogočanju varne, razpoložljive in 
dostopne vode za vse, ob tem pa tudi 
zagotavljanju, da bo dovolj vode imelo 
tudi okolje.
Gospodarjenje z vodnimi viri v mestih je 
zaradi nadaljnje urbanizacije (napovedi 
kažejo, da bo v mestnih območjih EU leta 
2050 živelo 80 % prebivalstva) pod vse 
večjim pritiskom. Podeželska območja se 
spopadajo s številnimi izzivi glede vode za 
kmetijstvo, preprečevanja onesnaženja ter 
sanitarne oskrbe in preskrbe s pitno vodo. 
Potreben je celostni pristop, v središču 
katerega bo vodni cikel in ki bo vključeval 
končne uporabnike in zainteresirane 
strani, ki bodo poskušali obvladovati 
izzive v zvezi z vodo;
5.3.2. doseganju relativne ločitve 
izčrpavanja vodnih virov od
ravni gospodarske dejavnosti v 
najpomembnejših evropskih sektorjih 
(vključno z energetskim, kmetijskim in
kemičnim).
Inovacije v industrijskih postopkih, 
aplikacijah IKT in novih ključnih 
omogočitvenih tehnologijah bodo 
zmanjšale stroške, potrebe po energiji in 
zmanjšale onesnaževanje;
5.3.3. ohranjanju in izboljševanju dobrega 
stanja voda v vseh povodjih EU –
v smislu kakovosti, količine in uporabe ter 
v okviru naraščajočega pritiska na 
vodne vire;
5.3.4 svetovni vodilni vlogi evropskega 
vodnega sektorja.

Or. en
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Predlog spremembe 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 6.1 – točka 6.1.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glavni družbeni izzivi niso abstraktni, 
temveč imajo ozemeljsko razsežnost. Poleg 
tega je glede na pomembnost urbane 
problematike v zvezi z ustvarjalnostjo, 
inovacijami, družbenimi, ekonomskimi, 
kulturnimi in okoljskimi vprašanji 
potrebna posebna pozornost.

Or. en

Predlog spremembe 200
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 6.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
grožnjami za varnost, kot so kriminal, 
terorizem in množične nesreče, ki jih 
povzroči človek, ali naravne nesreče. Te 
grožnje lahko sežejo prek meja in 
prizadenejo fizične tarče ali kibernetski 
prostor. Napadi na spletne strani javnih 
organov in zasebnih subjektov na primer 
ne ogrožajo le zaupanja državljanov, 
temveč lahko resno vplivajo na tako 
bistvene sektorje, kot so energetika, 
promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.

Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
grožnjami za varnost, kot so kriminal, 
terorizem, nezakonito priseljevanje in 
množične nesreče, ki jih povzroči človek, 
ali naravne nesreče. Te grožnje lahko 
sežejo prek meja in prizadenejo fizične 
tarče ali kibernetski prostor. Napadi na 
spletne strani javnih organov in zasebnih 
subjektov na primer ne ogrožajo le 
zaupanja državljanov, temveč lahko resno 
vplivajo na tako bistvene sektorje, kot so 
energetika, promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.

Or. it
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Predlog spremembe 201
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 6.3.1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.1. Boj proti kriminalu in terorizmu 6.3.1. Boj proti organiziranemu kriminalu 
in terorizmu

Or. en

Predlog spremembe 202
Vittorio Prodi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del IV – točka 3.1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ocenjevanjem tveganja in priložnosti 
novih tehnologij in kemikalij, vključno z 
nanomateriali, v živilih, krmi in 
potrošniških izdelkih; razvojem in 
potrjevanjem usklajenih meritev, metod 
identifikacije in kvantifikacije, 
integriranimi strategijami testiranja ter 
najsodobnejšimi orodji za ocenjevanje 
toksikološkega tveganja, vključno z
usklajenimi metodami za poskuse na 
živalih; vrednotenjem zdravstvenih 
učinkov okoljske onesnaženosti;

(a) ocenjevanjem tveganja in priložnosti 
novih tehnologij in kemikalij, vključno z 
nanomateriali, v živilih, krmi in 
potrošniških izdelkih; razvojem, 
ocenjevanjem in potrjevanjem usklajenih 
meritev, metod identifikacije in 
kvantifikacije, integriranimi strategijami 
testiranja ter najsodobnejšimi
računalniškimi orodji za ocenjevanje 
toksikološkega tveganja in nevarnosti, ki 
ne bodo vključevala poskusov na živalih,
vključno z alternativnimi metodami za 
poskuse na živalih za zdravje in vplive na 
okolje; vrednotenjem zdravstvenih učinkov 
okoljske onesnaženosti;

Or. en

Predlog spremembe 203
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del IV – točka 3.3 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

JRC se bo osredotočalo na energetske in 
podnebne cilje 20/20/20 in prehod EU na 
konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo 
do leta 2050, in sicer z raziskavami o 
tehnoloških in družbeno-gospodarskih 
vidikih:

JRC se bo osredotočalo na energetske in 
podnebne cilje 20/20/20, in sicer z 
raziskavami o tehnoloških in družbeno-
gospodarskih vidikih:

Or. it

Obrazložitev

Kot nakazuje že ime programa, zajema samo obdobje do leta 2020 v skladu s preostalo 
strategijo 2020 in ciljem 20-20-20. Namesto da gledamo naprej morebitne scenarije za 
prihodnja desetletja, se raje osredotočimo na izpolnjevanje ciljev, določenih za leto 2020.

Predlog spremembe 204
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del IV – točka 3.3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prenosnih omrežij za 
energijo/električno energijo, zlasti 
modeliranja in simulacije čezevropskih 
energetskih omrežij, analize tehnologij 
inteligentnih omrežij/ superomrežij ter 
sprotne simulacije napajalnih sistemov;

(b) prenosnih omrežij za 
energijo/električno energijo, zlasti 
modeliranja in simulacije čezevropskih 
energetskih omrežij, analize tehnologij 
inteligentnih omrežij/ superomrežij in 
potenciala shranjevanja energije ter 
sprotne simulacije napajalnih sistemov;

Or. en


