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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kot je navedeno v sporočilu Komisije, ki spremlja program Obzorje 2020, je namen programa 
uresničevanje najpomembnejših ciljev vodilne pobude Unije inovacij, in sicer z 
osredotočanjem na trenutne družbene izzive in krepitvijo povezanosti med raziskavami od 
spodaj navzgor ter od zgoraj navzdol in trženjem. Med cilji sta tudi nadaljnje poenostavljanje 
in povečanje udeležbe malih in srednjih podjetij. Z odborom ENVI so povezani mnogi 
družbeni izzivi, na primer podnebje, učinkovita uporaba virov, čista energija in promet, 
zdravje in varnost hrane. Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, vendar bi rad 
dodatno poudaril nekatere obravnavane vidike. 
Najboljši način za nadaljnjo krepitev prednostnih nalog odbora, ki ga v tem mnenju upošteva 
pripravljavec, je celostni pristop. To prvo mnenje naj bi tudi odprlo razpravo o tem 
kompleksnem programu, ki je ključnega pomena za povečanje trajnostne in zelene 
gospodarske rasti v Evropski uniji in spodbujanje zdrave družbe. 
Mnenje se predvsem osredotoča na družbene izzive in predlaga okrepitev nekaterih vidikov,
povezanih z zdravjem, varnostjo hrane, podnebjem in okoljem.

Zdravstvo 
Raziskave izvornih celic in preučevanje obstoječih alternativ celicam človeških zarodkov bi 
bilo treba zaradi njihove visoke dodane vrednosti za inovativna zdravljenja, na primer v 
regenerativni medicini, še naprej podpirati ob hkratnem priznavanju etičnih pomislekov. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti tudi raziskavam in inovacijam na področju 
zdravljenja bolezni. Treba bi bilo povečati javno podporo za raziskave in razvoj na področju 
okužb in redkih bolezni ter spodbujati izmenjavo znanja. Spodbuda za inovacije in 
financiranje raziskav in razvoja bi morale biti potrebe pacientov. Raziskave in razvoj ter 
inovacije na področju zdravja okolja bi bilo treba ustrezno financirati.

Varnost hrane
Predlagamo, da se družbeni izzivi, povezani z zanesljivo preskrbo s hrano, razširijo, in da se 
vanje vključijo vsi vidiki varnosti hrane.

Podnebje in okolje 
Ravnovesje med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki raziskav in inovacij bi bilo 
treba redno in učinkovito nadzirati. Treba bi bilo okrepiti podporo za obnovljive vire energije.
Energija iz obnovljivih virov bi postala ekonomsko privlačnejša, če bi se hkrati z bojem proti 
podnebnim spremembam, zmanjševanjem naše odvisnosti od fosilnih goriv in pospeševanjem 
nizkoogljičnega gospodarstva povečala njena učinkovitost.
Program Obzorje 2020 je ključen program, ki bi lahko EU pomagal pri nadaljnjem 
zmanjševanju zdravju in okolju škodljivih izpustov plinov in delcev, brez obremenjevanja 
industrijskih panog ali držav članic. 

Horizontalni vidiki 
Cilje vodilnih pobud Unija inovacij in Evropa, gospodarna z viri, bi bilo treba še dodatno 
povezati s programom Obzorje 2020, zato smo to vključili v mnenje. Dopolnjevanje programa 
Obzorje 2020 z drugimi skladi EU in nacionalnimi skladi je treba strogo nadzirati, da bi imeli 
po vsej EU čim večjo korist od raziskav in razvoja ter od inovacijskih projektov. Predlagamo 
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tudi, da bi okrepili udeležbo malih in srednjih podjetij, ki so lahko gonilna sila zelene in 
trajnostne gospodarske rasti. Poročilo obravnava tudi pomemben vidik kazalnikov uspešnosti, 
s katerimi se nadzira izvajanje ciljev programa Obzorje 2020. 
Nadaljnji predlogi sprememb med razdelitvijo proračunskih sredstev za raziskave in cilji v 
inovacijski verigi so izpuščeni in preloženi na čas po razpravi o programu Obzorje 2020 v 
odboru ENVI.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Posebni program mora dopolnjevati 
ukrepe v državah članicah ter druge ukrepe 
Unije v okviru splošne strategije za 
izvajanje strategije Evropa 2020, zlasti tiste 
na področju kohezije, kmetijstva in razvoja 
podeželja, izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja, industrije, javnega zdravja, 
varstva potrošnikov, zaposlovanja in 
socialnih politik, energetike, prometa, 
okolja, podnebnih ukrepov, varnosti, morja 
in ribolova, razvojnega sodelovanja in 
politik širitve in sosedstva.

(15) Posebni program bi moral
dopolnjevati ukrepe v državah članicah ter 
druge ukrepe Unije v okviru splošne 
strategije za izvajanje strategije 
Evropa 2020, zlasti tiste na področju 
kohezije, kmetijstva in razvoja podeželja, 
izobraževanja, poklicnega usposabljanja, 
industrije, javnega zdravja, varstva 
potrošnikov, zaposlovanja in socialnih 
politik, energetike, prometa, okolja, 
podnebnih ukrepov, varnosti, morja in 
ribolova, razvojnega sodelovanja in politik 
širitve in sosedstva. Komisija bi si morala 
prizadevati za preprečevanje prekrivanja 
med ukrepi, ki so financirani s programi 
Unije, in ukrepi programa Obzorje 2020 
ter, kolikor je mogoče, med ukrepi, ki se 
izvajajo na nacionalni ravni, in ukrepi 
programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) preiti na zanesljiv, trajnosten in 
konkurenčen energetski sistem zaradi vse 
večjega pomanjkanja virov, večjih potreb

(c) preiti na zanesljiv, trajnosten in 
konkurenčen energetski sistem zaradi vse 
večjega pomanjkanja virov, večjih potreb 
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po energiji in podnebnih sprememb; po energiji in podnebnih sprememb, 
predvsem z inovacijami in obnovljivimi 
viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posredni ukrepi Obzorja 2020 bodo 
izvedeni z oblikami financiranja iz 
finančne uredbe, zlasti s štipendijami, 
nagradami, javnimi naročili in finančnimi 
instrumenti. Vse oblike financiranja se 
bodo pri vseh splošnih in posebnih ciljih 
Obzorja 2020 uporabljale prožno, pri 
čemer se njihova uporaba določi na podlagi 
potreb in posebnosti vsakega posebnega 
cilja. 

Posredni ukrepi Obzorja 2020 bodo 
izvedeni z oblikami financiranja iz 
finančne uredbe, zlasti s štipendijami, 
nagradami, javnimi naročili in finančnimi 
instrumenti. Vse oblike financiranja se 
bodo pri vseh splošnih in posebnih ciljih 
Obzorja 2020 uporabljale prožno, pri 
čemer se njihova uporaba določi na podlagi 
potreb in posebnosti vsakega posebnega 
cilja. Posebna pozornost se pri 
financiranji malih in srednjih podjetij 
nameni poenostavitvi postopkov za 
dostopanje do sredstev in obveznost 
poročanja.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 

Posebna pozornost bo namenjena širšemu 
pristopu do inovacij, ki ni omejen zgolj na 
razvoj novih proizvodov in storitev, ki 
temeljijo na znanstvenih in tehnoloških 
prebojih, ampak vključuje tudi vidike, kot 
so uporaba obstoječih tehnologij v novih 
aplikacijah, nenehno izboljševanje ter 
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netehnološke in družbene inovacije. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 
ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev.

netehnološke in družbene inovacije. Samo 
celovit pristop do inovacij lahko hkrati 
rešuje družbene izzive ter spodbuja 
ustanavljanje novih konkurenčnih podjetij 
in sektorjev. Struktura programa Obzorje 
2020 je prožna, da so mogoči skupni 
razpisi in dejavnosti, ki so organizirane v 
okviru različnih izzivov in delov programa 
ter iz njih financirane.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali dokaz 
koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne inovacije 
in pristope na strani povpraševanja, kot so 
predhodna standardizacija ali predtržno 
oddajanje naročil, javno naročanje 
inovativnih rešitev, standardizacija in drugi 
v uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Pri družbenih izzivih ter zlasti 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah bo poseben poudarek na 
podpornih dejavnostih, ki so blizu končnim 
uporabnikom in trgu, kot so predstavitvene 
dejavnosti, pilotni projekti ali potrditev 
koncepta. Sem spadajo po potrebi tudi 
dejavnosti, ki podpirajo socialne inovacije 
in pristope na strani povpraševanja, kot so 
predhodna standardizacija ali predtržno 
oddajanje naročil, javno naročanje 
inovativnih rešitev, standardizacija in drugi 
v uporabnika usmerjeni ukrepi, da se 
pospešita uvajanje inovativnih proizvodov 
in storitev na trg ter njihovo širjenje. Poleg 
tega bodo pri posameznih izzivih in 
tehnologijah možni pristopi od spodaj 
navzgor ter odprti, preprosti in hitri 
postopki, da bodo najboljši evropski 
raziskovalci, podjetniki in podjetja, 
predvsem mala in srednja podjetja, imeli 
priložnost, da predlagajo prodorne rešitve 
po lastni izbiri.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Ta bo temeljil na 
trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
trajnostni razvoj, podnebne spremembe ter 
pomorske znanosti in tehnologije.

S podrobnim določanjem prednostnih 
nalog med izvajanjem Obzorja 2020 bo pri 
načrtovanju programov za raziskave 
zagotovljen strateški pristop, pri katerem se 
bodo uporabljali načini upravljanja, ki 
bodo tesno povezani z razvojem politik ter 
ki bodo omejitve običajnih sektorskih 
politik obenem presegali. Ta bo temeljil na 
trdnih dokazih, analizi in predvidevanju, 
napredek pa bo se ocenjeval glede na 
odporen sklop kazalnikov uspešnosti. Ta 
medsektorski pristop za načrtovanje in 
upravljanje bo omogočil učinkovito 
usklajevanje med vsemi posebnimi cilji 
Obzorja 2020 ter obravnaval izzive, ki so 
skupne več ciljem hkrati, kot na primer 
gospodarna raba virov, trajnostni razvoj, 
podnebne spremembe ter pomorske 
znanosti in tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje zdravstvenih dejavnikov in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 

Družboslovne in humanistične vede so 
bistvena prvina dejavnosti, ki so potrebne 
za reševanje vsakega od družbenih izzivov, 
da se poveča njihov učinek. Sem spadajo: 
poznavanje dejavnikov zdravja in 
doseganje čim večje učinkovitosti 
zdravstvenih sistemov, podpiranje politik, 
ki spodbujajo podeželska območja in 
ozaveščenje potrošnikov, stvarno odločanje 
o energetski politiki ter zagotavljanje 
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potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, podpiranje z 
dokazi podprte prometne politike in 
napovedi, podpiranje ublažitve podnebnih 
sprememb in strategij za prilagoditev 
nanje, z viri učinkovite pobude in ukrepi v 
smeri zelenega in vzdržnega gospodarstva.

potrošniku prijaznega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, spodbujanje 
uporabe obnovljivih virov energije,
podpiranje z dokazi podprte prometne 
politike in napovedi, podpiranje ublažitve 
podnebnih sprememb in strategij za 
prilagoditev nanje, z viri učinkovite 
pobude in ukrepi v smeri zelenega in 
vzdržnega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga I – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu s členom 18 Obzorja 2020 se 
posebni ukrepi, določeni v posebnem cilju
„inovacije v MSP“ (instrument, posebej 
namenjen MSP), uporabljajo tudi pri 
posebnem cilju „Vodilni položaj v 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“ in delu III „Družbeni izzivi“.
Ta povezovalni pristop naj bi zagotovil, da 
bo približno 20 % skupnih proračunskih 
sredstev namenjeno MSP.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga I – točka 2 – točka 6 – odstavek (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nadaljevanje partnerstva evropskih 
držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (EDCTP2) pri kliničnih 
poskusih za zdravstvene posege proti HIV, 

(a) nadaljevanje partnerstva evropskih 
držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij (EDCTP2) pri kliničnih 
poskusih od faze I do IV za zdravstvene 
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malariji in tuberkulozi; posege proti HIV, malariji, tuberkulozi in
zapostavljenim boleznim ter ustrezno 
financiranje tega partnerstva in njegova 
razširitev na druge regije v razvoju;

Or. en

Obrazložitev

Bolezni, povezane z revščino, in zapostavljene bolezni ter istočasne okužbe se pojavijo tudi v 
državah v razvoju zunaj Afrike (npr. bolezen chagas v Latinski Ameriki ali leishmania v Aziji), 
zato bi bila dobrodošla razširitev geografskega obsega. S tem bi zagotovili, da bi lahko 
sinergije v raziskavah, ki se izvajajo v drugih regijah, uporabili zato, da bi bili zdravstveni 
proizvodi hitreje na voljo. Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju 
kliničnih študij bi morali ustrezno financirati, da bi zagotovili učinkovitost. 

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga I – točka 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bodo v številnih primerih za 
učinkovito uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020 in Unije inovacij potrebne 
meddisciplinarne rešitve in so zato v več 
posebnih ciljih Obzorja 2020. Posebna 
pozornost je namenjena odgovornim 
raziskavam in inovacijam. Vprašanja 
enakosti spolov so obravnavana 
medsektorsko, da se popravi neravnovesje 
med ženskami in moškimi ter da se 
razsežnost spolov vključi v načrtovanje 
programov in vsebino raziskav in inovacij.
Obzorje 2020 vsebuje posebne določbe za 
spodbujanje takih medsektorskih ukrepov, 
med drugim tudi z učinkovitim 
združevanjem proračunskih sredstev. Sem 
sodi na primer tudi možnost, da se za 
družbene izzive ter omogočitvene in 
industrijske tehnologije uporabijo določbe 
o finančnih instrumentih in instrument, 
posebej namenjen MSP.

Poleg tega bodo v številnih primerih za 
učinkovito uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020 „Unija inovacij“ in
„Gospodarna raba virov“ potrebne
meddisciplinarne rešitve in so zato v več 
posebnih ciljih Obzorja 2020. Posebna 
pozornost je namenjena odgovornim 
raziskavam in inovacijam. Vprašanja 
enakosti spolov so obravnavana 
medsektorsko, da se popravi neravnovesje 
med ženskami in moškimi ter da se 
razsežnost spolov vključi v načrtovanje 
programov in vsebino raziskav in inovacij.
Obzorje 2020 vsebuje posebne določbe za 
spodbujanje takih medsektorskih ukrepov, 
med drugim tudi z učinkovitim 
združevanjem proračunskih sredstev. Sem 
sodi na primer tudi možnost, da se za 
družbene izzive ter omogočitvene in 
industrijske tehnologije uporabijo določbe 
o finančnih instrumentih in instrument, 
posebej namenjen MSP.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za doseganje trajnostne rasti v Evropi je 
treba čim bolj povečati prispevek javnih in 
zasebnih akterjev. To je bistveno za 
krepitev evropskega raziskovalnega 
prostora ter za doseganje ciljev Unije 
inovacij, digitalne agende in drugih 
vodilnih pobud Evrope 2020. Poleg tega 
odgovorne raziskave in inovacije 
pogojujejo, da se iz sodelovanja med 
partnerji z različnimi pogledi, a skupnimi 
interesi razvijejo najboljše rešitve.

Za doseganje trajnostne rasti v Evropi je 
treba čim bolj povečati prispevek javnih in 
zasebnih akterjev. To je bistveno za 
krepitev evropskega raziskovalnega 
prostora ter za doseganje ciljev na 
področju Unije inovacij, Evrope, 
gospodarne z viri, digitalne agende in 
drugih vodilnih pobud Evrope 2020. Poleg 
tega odgovorne raziskave in inovacije 
pogojujejo, da se iz sodelovanja med 
partnerji z različnimi pogledi, a skupnimi 
interesi razvijejo najboljše rešitve.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga I – točka 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V okviru Obzorja 2020 se lahko ustanovijo 
tudi nadaljnja javno-javna partnerstva in 
javno-zasebna partnerstva, vključno s 
partnerstvi za razvoj proizvodov, če 
izpolnjujejo določena merila. Sem lahko 
spadajo partnerstva za informacijske in 
komunikacijske tehnologije na področju 
fotonike in robotike, za vzdržne
predelovalne industrije, biotehnološke 
industrijske panoge, farmacevtske izdelke
in varnostne tehnologije za nadzor morskih 
meja.

Or. en
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Obrazložitev

Partnerstva za razvoj proizvodov so lahko zelo koristna, predvsem na področju bolezni, 
povezanih z revščino, in zapostavljenih bolezni, ki prizadenejo predvsem prebivalstvo 
revnejših držav, zato inovativna farmacevtska podjetja nimajo dovolj spodbude za razvoj 
inovativnih proizvodov za paciente s temi boleznimi. Program Obzorje 2020 lahko veliko 
prispeva k obravnavanju te vrzeli na trgu.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga I – del II – točka 1.3 – podtočka 1.3.5. – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gradivo za povečanje učinkovitosti 
energije iz obnovljivih virov. Razvoj novih 
proizvodov in aplikacij, kot so 
fotovoltaika, sončna energija, toplotna 
energija in turbine na veter, ki povečujejo 
učinkovitost energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni je odvisno tudi od 
razumevanja dejavnikov zdravja, 
učinkovitih preventivnih orodij, kot so 
vedenjski posegi za obravnavo dejavnikov 
tveganja in cepiva, učinkovitega
nadzorovanja zdravja in bolezni ter 
pripravljenosti in učinkovitih programov
presejanja.



PA\900001SL.doc 13/34 PE487.909v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skladno s predlogi sprememb k uredbi o programu Obzorje 2020 (COM(2011)0809).
Nalezljive bolezni in bolezni, povezane z revščino, so za EU še vedno izziv, predvsem za 
revnejše države. Raziskave na teh področjih bi koristile EU in državam v razvoju ter bi bile v 
skladu z zunanjimi politikami EU.

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Boljše razumevanje dejavnikov zdravja je 
nujno, da se postavijo temelji za učinkovito 
zdravstveno varstvo in preprečevanje 
bolezni, omogočen pa bo tudi razvoj 
celovitih zdravstvenih kazalnikov zdravja 
in kazalniki dobrega počutja v Uniji in na 
svetovni ravni. Preučevali se bodo 
vedenjski (vključno z življenjskim 
slogom), družbeno-ekonomski in dejavniki
genetskega tveganja v najširšem smislu.
Sem spadajo tudi dolgoročne kohortne 
študije in njihova povezanost s podatki, 
pridobljeni iz biobank, s študijami „-omik“ 
in drugimi metodami.

Or. en

Obrazložitev

Bolezni se širijo prek meja. Raziskovalne dejavnosti EU in posebne dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru mednarodnega sodelovanja, bodo koristile Uniji pa tudi svetovnemu prebivalstvu.
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Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev
Bolezni se širijo prek meja. Raziskovalne dejavnosti EU ni posebne dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru mednarodnega sodelovanja, bodo koristile Uniji pa tudi svetovnemu prebivalstvu.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1a. Zdravje okolja
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Potrebno je boljše razumevanje okoljskih 
dejavnikov zdravja in dobrega počutja ter 
posredovalnih mehanizmov, da bi 
zagotovili temelje za učinkovite strategije 
za varovanje zdravja ter informacije za 
programe in politike Unije. Treba je 
zagotoviti kazalnike zdravja okolja, ki 
lahko dopolnijo druge zdravstvene 
kazalnike v razvoju. Preučijo se okoljski 
dejavniki, vključno s podnebnimi 
spremembami in zaposlitvijo. Sem spadajo 
tudi kratkoročne študije na ljudeh ter 
dolgoročne kohortne študije in študije 
njihove povezanosti s podatki, 
pridobljenimi iz okoljskih podatkovnih 
bank in biobank, s študijami „-omik“ ter 
drugimi metodami.
Boljše razumevanje okolja kot dejavnika 
zdravja v življenjskem obdobju od 
nosečnosti in otroštva do starosti zahteva 
predvsem celovito molekularnobiološko 
oceno izpostavljenosti ter epidemiološke 
in toksikološke pristope za raziskovanje 
odnosa med zdravjem in okoljem. Študije 
zdravja okolja bi morale preučevati 
kemikalije in načine njihovega delovanja, 
kombinirano izpostavljenost onesnaženju 
in drugim stresorjem, povezanim z 
okoljem in podnebjem (vključno z 
onesnaženostjo zraka, vode in tal, 
hrupom, temperaturo, svetlobno 
onesnaženostjo, sevanjem, kontaminacijo 
živil in nanodelci, ki jih ustvari človek), 
ter koristi (vključno z zelenimi 
površinami, alternativnimi načini prevoza 
in urbanim načrtovanjem), pa tudi 
alternative poskusom na živalih. Potrebni 
so inovativni pristopi za ocenjevanje 
izpostavljenosti, pri katerih se uporabljajo 
biološki označevalci nove generacije, ki 
temeljijo na „-omikah“ in epigenetiki, 
biološko spremljanje ljudi ter ocene 
posameznikove izpostavljenosti in 
modeliranje, ki vključuje družbeno-
gospodarske in vedenjske dejavnike za 
razumevanje kombiniranih, kumulativnih 
in nastajajočih izpostavljenosti in 
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njihovega učinka na zdravje. Podpira se 
boljše povezovanje zdravstvenih težav z 
okoljskimi podatki z uporabo naprednih 
informacijskih sistemov.
Na ta način se lahko ocenijo obstoječe in 
načrtovane politike in programi ter se na 
podlagi okoljskih vidikov zdravja zagotovi 
podpora politikam. Razvijejo se lahko 
izboljšani posegi v okolje ter se oceni 
njihov učinek na zdravje in dobro počutje.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga I – del III – 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 treba podpreti 
translacijske raziskovalne projekte, ki so 
namenjeni hitrejši in učinkovitejši 
uporabi ugotovitev iz laboratorija v 
medicinski praksi, predvsem na področjih 
z velikimi neizpolnjenimi potrebami, kot 
so hematologija/onkologija in redke 
bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Translacijske raziskave, ki temeljijo na nezaporednem pristopu, bodo pomagale, da bodo 
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rezultati osnovnih raziskav hitreje in učinkoviteje uporabljeni v medicinski praksi in bodo 
zagotovljeni boljši rezultati zdravstva. To zahteva nenehno povezovanje ugotovitev raziskav iz 
laboratorijev in klinik v različnih fazah razvoja zdravil. Osredotočenje na translacijske 
raziskave je posebej potrebno na področju kompleksnih boleznih z velikimi potrebami v 
javnem zdravstvu, kot so hematologija/onkologija in redke bolezni.

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5. Razvoj boljših preventivnih cepiv 1.5. Razvoj boljših preventivnih orodij

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.

Treba je podpreti 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. To ima ogromen potencial za 
zmanjševanje bremena kroničnih bolezni. 
Zato je treba boljše razumeti bolezni in 
bolezenske procese ter s tem povezane 
epidemije ter opraviti klinične preskuse in 
s tem povezane študije.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj učinkovitih preventivnih cepiv za bolezni, povezane z revščino, vključno z virusom 
HIV/aidsom, je najbolj stroškovno učinkovita rešitev boja proti tem boleznim, saj cepiva 
pomenijo manjši strošek za zdravstvene sisteme, kot stalno zdravljenje. Raziskave na teh 
področjih bodo izjemno koristne za EU in za celotno svetovno prebivalstvo, ki se sooča s temi 
boleznimi, zato jih je treba spodbujati.



PA\900001SL.doc 19/34 PE487.909v01-00

SL

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1.6

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 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. V ta namen se zagotovi podpora, 
med drugim za nadaljnji razvoj 
medicinskega slikanja. Obravnava se tudi 
zaščita pacientov pred sevanjem.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1.8

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 

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 stratificirano in 
personalizirano medicino ter zagotoviti 
razpoložljivost zdravil in terapij za kar 
največje število bolezni, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, izboljšati paliativne terapije,
ohraniti in povečati sposobnosti za boj 
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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.

proti prenosljivim, redkim, z revščino 
povezanim, zapostavljenim, 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.

Or. en

Obrazložitev

Bolezni, povezane z revščino, niso zgolj problem revnejših držav, ampak tudi delov EU, kjer 
je veliko primerov tuberkuloze, virusa HIV/aids, malarije ali ošpic. Razvoj ustreznih orodij za 
nadzor teh bolezni in boj proti njim bi moral zato biti prednostna naloga programa Obzorje 
2020.

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1.12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.12a. Reproduktivno zdravje
Potrebne so raziskave, da bi razvili 
učinkovitejšo preventivo, diagnosticiranje 
in obvladovanje motenj reproduktivnega 
zdravja. Raziskave bodo osredotočene na 
področja, kot so vzroki za neplodnost, 
vključno s fetalnim izvorom neplodnosti 
in drugimi motnjami reproduktivnega 
zdravja.

Or. en
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Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 1.16 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se soočili z izzivi prihodnjega 
evropskega zdravstva in dosegli omenjene 
cilje, je treba dovolj sredstev Unije 
nameniti za raziskave in inovacije na tem 
področju. Za ta družbeni izziv bi bilo zato 
treba nameniti vsaj 12 % celotnega 
proračuna tega programa.

Or. en

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ZANESLJIVA PRESKRBA S HRANO, 
TRAJNOSTNO KMETIJSTVO,
MORSKE IN POMORSKE RAZISKAVE 
IN BIOGOSPODARSTVO

VARNOST HRANE IN ZANESLJIVA 
PRESKRBA S HRANO, TRAJNOSTNO 
KMETIJSTVO, MORSKO OKOLJE IN 
BIOGOSPODARSTVO

Or. en

Obrazložitev
Pojasnitev, da ta izziv obravnava tudi varnost hrane, ne le varne preskrbe, kar je omejujoče.
Enako velja za izraz morsko okolje, ki je širši kot prvotno besedilo.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2.2

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 

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. Prehranska in 
krmilna varnost ter varna oskrba z njimi, 
konkurenčnost evropske agroživilske 
industrije ter trajnost proizvodnje hrane in 
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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.

oskrbe bodo obravnavane z 
interdisciplinarnim pristopom, ki bo 
vključeval različne akterje, predvsem 
kmete ter mala in srednja podjetja v 
agroživilskem sektorju, razvijalce 
tehnologije in okoljevarstvenike ter 
zajemal celotno prehranjevalno verigo in 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.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 2.2.2

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 

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. 
Podprte bodo dejavnosti, ki zagotavljajo 
potrebno znanje za lažje preoblikovanje 
receptov, da bi spodbujali zdravo 
prehrano. Določile se bodo prehrambene 
rešitve in inovacije, ki omogočajo 
izboljšanje zdravja in blaginje. To zajema 
oblikovanje diet, ki so oblikovane posebej 
glede na posameznikovo zdravje in 
njegove prehranjevalne potrebe. Prehrana 
pred rojstvom in po njem ter prehrana v 
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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.

otroštvu se preuči, da bi razumeli učinke 
prehrane na razvoj otrok in njihovo 
zdravje. 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 29

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energetski viri in vzorci porabe evropskih 
industrij, prometa, stavb, mest in velemest 
so v veliki meri netrajnostni, kar povzroča 
znatne vplive z vidika okolja in podnebnih 
sprememb. Za razvoj stavb s skoraj 
ničelnimi emisijami, visoko učinkovitih 
industrij in množične uporabe energetsko 
učinkovitih pristopov s strani podjetij, 
posameznikov, skupnosti in mest ne bo 
potreben le tehnološki napredek, temveč 
tudi netehnološke rešitve, kot so nove 
svetovalne in finančne storitve in storitve 
upravljanja povpraševanja. Na ta način 
lahko energetska učinkovitost zagotovi
enega najbolj stroškovno učinkovitih 
načinov za zmanjšanje povpraševanja po 
energiji ter s tem poveča varnost oskrbe z 
energijo, zmanjša okoljske in podnebne 

Energetski viri in vzorci porabe evropskih 
industrij, prometa, stavb, mest in velemest 
so v veliki meri netrajnostni, kar povzroča 
znatne vplive z vidika okolja in podnebnih 
sprememb. Za razvoj stavb s skoraj 
ničelnimi emisijami, visoko učinkovitih 
industrij in množične uporabe energetsko 
učinkovitih pristopov s strani podjetij, 
posameznikov, skupnosti in mest ne bo 
potreben le tehnološki napredek, temveč 
tudi netehnološke rešitve, kot so nove 
svetovalne in finančne storitve in storitve 
upravljanja povpraševanja. Na ta način 
lahko energetska učinkovitost in obnovljivi 
viri energije zagotovijo enega najbolj 
stroškovno učinkovitih načinov za 
zmanjšanje povpraševanja po energiji ter s 
tem povečajo varnost oskrbe z energijo,
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vplive ter spodbudi konkurenčnost. zmanjšajo okoljske in podnebne vplive ter
spodbudijo konkurenčnost, obenem pa 
zagotovijo gospodarsko rast.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 3.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1.2. Sprostitev potenciala učinkovitih in 
obnovljivih sistemov ogrevanja in hlajenja

3.1.2. Sprostitev potenciala učinkovitih in 
obnovljivih sistemov ogrevanja in hlajenja

V Uniji se znaten delež energije porabi za 
ogrevanje ali hlajenje. Razvoj stroškovno 
učinkovitih in smotrnih tehnologij, tehnik 
povezovanja sistemov, npr. omrežne 
povezljivosti s standardiziranimi jeziki in 
storitvami na tem področju, bi lahko 
pomembno vplival na zmanjšanje 
povpraševanja po energiji. Potrebne so 
raziskave ter predstavitev novih sistemov 
in sestavnih delov za industrijsko in
zasebno uporabo, na primer 
decentralizirano in daljinsko oskrbo z 
vročo vodo ter ogrevanje in hlajenje 
prostorov. Vključene bi morale biti 
različne tehnologije, kot so toplotna sončna
energija in geotermalna energija, biomasa, 
toplotne črpalke, sočasna proizvodnja 
toplote in energije, ki bi izpolnjevale 
zahteve skoraj nič-energetskih hiš in 
okolišev. Potreben je nadaljnji napredek, 
zlasti na področju toplotnega zbiranja iz 
obnovljivih virov energije ter za 
spodbujanje razvoja in uvedbe učinkovite 
kombinacije sistemov hibridnega ogrevanja 
in hlajenja, za centralizirano in 
decentralizirano uporabo.

V Uniji se znaten delež energije porabi za 
ogrevanje ali hlajenje. Razvoj stroškovno 
učinkovitih in smotrnih tehnologij, tehnik 
povezovanja sistemov, npr. omrežne 
povezljivosti s standardiziranimi jeziki in 
storitvami na tem področju, bi lahko 
pomembno vplival na zmanjšanje 
povpraševanja po energiji. Potrebne so 
raziskave ter predstavitev novih sistemov 
in sestavnih delov za industrijsko, zasebno 
uporabo in uporabo v javnem sektorju, na 
primer decentralizirano in daljinsko oskrbo 
z vročo vodo ter ogrevanje in hlajenje 
prostorov. Vključene bi morale biti 
različne tehnologije, kot so toplotna 
sončna, fotovoltaična in geotermalna 
energija, biomasa, toplotne črpalke, 
sočasna proizvodnja toplote in energije, ki 
bi izpolnjevale zahteve skoraj nič-
energetskih hiš in okolišev. Potreben je 
nadaljnji napredek, zlasti na področju
shranjevanja toplotne in električne 
energije iz obnovljivih virov energije ter za 
spodbujanje razvoja in uvedbe učinkovite 
kombinacije sistemov hibridnega ogrevanja 
in hlajenja, za centralizirano in 
decentralizirano uporabo. Potrebne so 
dodatne raziskave na področju izboljšanja 
učinkovitosti toplotne sončne in 
fotovoltaične tehnologije. 
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Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sedanje koncentracije CO2 v ozračju so 
skoraj 40 % višje kot na začetku 
industrijske revolucije in najvišje v zadnjih 
2 milijonih letih. Toplogredni plini, ki niso 
CO2, prav tako prispevajo k podnebnim 
spremembam in imajo vse pomembnejšo 
vlogo. Brez odločnega ukrepanja bi 
podnebne spremembe na svetovni ravni 
lahko stale najmanj 5 % BDP vsako leto, v 
nekaterih scenarijih tudi do 20 %.
Nasprotno pa bi lahko z zgodnjim in 
učinkovitim ukrepanjem neto stroške 
omejili na približno 1 % BDP na leto. Da 
bi ostali v okviru ciljnega segrevanja 
svetovne temperature za 2 °C in se izognili 
najhujšim posledicam podnebnih 
sprememb, bodo morale razvite države do 
leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 
1990.

Sedanje koncentracije CO2 v ozračju so 
skoraj 40 % višje kot na začetku 
industrijske revolucije in najvišje v zadnjih 
2 milijonih letih. Toplogredni plini in 
delci, ki niso CO2, prav tako prispevajo k 
podnebnim spremembam in imajo vse 
pomembnejšo vlogo. Brez odločnega 
ukrepanja bi podnebne spremembe na 
svetovni ravni lahko stale najmanj 5 % 
BDP vsako leto, v nekaterih scenarijih tudi 
do 20 %. Nasprotno pa bi lahko z zgodnjim 
in učinkovitim ukrepanjem neto stroške 
omejili na približno 1 % BDP na leto. Da 
bi ostali v okviru ciljnega segrevanja 
svetovne temperature za 2 °C in se izognili 
najhujšim posledicam podnebnih 
sprememb, bodo morale razvite države do 
leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 
1990. Program Obzorje 2020 bi lahko 
pomagal Uniji preseči cilj 20 %.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5.1 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej oblikovati in oceniti 
inovativne, stroškovno učinkovite in 
trajnostne ukrepe za prilagoditev in 
ublažitev tako CO2 in toplogrednih plinov, 

Cilj ukrepanja je torej oblikovati in oceniti 
inovativne, stroškovno učinkovite in 
trajnostne ukrepe za prilagoditev in 
ublažitev tako CO2 ter toplogrednih plinov
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ki niso CO2, ter poudariti tehnološke kot 
tudi netehnološke okolju prijazne rešitve s 
predložitvijo dokazov za osveščeno, 
zgodnje in učinkovito ukrepanje ter 
povezovanjem zahtevanih sposobnosti.

in delcev, ki niso CO2, ter poudariti 
tehnološke kot tudi netehnološke okolju 
prijazne rešitve s predložitvijo dokazov za 
osveščeno, zgodnje in učinkovito 
ukrepanje ter povezovanjem zahtevanih 
sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5.1.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Boljše razumevanje vzrokov in razvoja 
podnebnih sprememb ter natančnejše 
napovedi glede podnebja so ključnega 
pomena za družbo, da bi zaščitili življenja, 
dobrine in infrastrukture ter zagotovili 
učinkovito sprejemanje odločitev. Bistveno 
je nadalje izboljšati znanstveno bazo 
znanja podnebnih dejavnikov, procesov, 
mehanizmov in povratnih učinkov, 
povezanih z delovanjem oceanov, 
kopenskih ekosistemov in podnebja. Boljše 
napovedi glede podnebja z ustreznimi 
časovnimi in prostorskimi lestvicami bodo 
podprte z razvojem bolj točnih scenarijev 
in modelov, tudi v celoti vezanih modelov 
zemeljskih sistemov. 

Boljše razumevanje vzrokov in razvoja 
podnebnih sprememb ter natančnejše 
napovedi glede podnebja so ključnega 
pomena za družbo, da bi zaščitili življenja, 
dobrine in infrastrukture ter zagotovili 
učinkovito sprejemanje odločitev. Bistveno 
je nadalje izboljšati znanstveno bazo 
znanja podnebnih dejavnikov, procesov, 
mehanizmov in povratnih učinkov, 
povezanih z delovanjem oceanov, 
kopenskih ekosistemov in podnebja. Boljše 
napovedi glede podnebja z ustreznimi 
časovnimi in prostorskimi lestvicami bodo 
podprte z razvojem bolj točnih scenarijev 
in modelov, tudi v celoti vezanih modelov 
zemeljskih sistemov. Napovedi glede 
podnebja morajo ustrezno obravnavati 
dolgotrajne negotovosti regionalnega 
modeliranja, povezanost med podnebjem 
in ozonom, povezovanje podnebnih 
sprememb z izrednimi dogodki in 
tveganja, povezana s hitrimi 
spremembami. Da bi pridobili 
zanesljivejše scenarije v zvezi s 
podnebnimi razmerami in napovedi na 
manjši prostorski ravni si je treba bolj 
prizadevati za razvoj vseevropske visoko 
zmogljive računalniške opreme za 
raziskave na področju podnebnih 
sprememb.
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Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5.1.3.

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 
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.

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. Poleg prizadevanj 
za zmanjšanje emisij CO2 lahko 
najhitrejši podnebni odziv v nekaj 
desetletjih ali prej dosežemo s strategijami 
za hitro ukrepanje (npr. zmanjšanje 
fluoriranih ogljikovodikov, črnega 
ogljika, troposferskega ozona in 
biosekvestracija). Pri teh strategijah je 
mogoče hitro izvajanje in odziv podnebja 
v nekaj desetletjih. 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.
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Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5.5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmogljivosti, tehnologije in podatkovne 
infrastrukture za opazovanje in spremljanje 
Zemlje morajo temeljiti na napredku na 
področju IKT, vesoljskih tehnologij in
omogočenih omrežij, opazovanj, 
pridobljenih na podlagi daljinskega 
zaznavanja, novih senzorjev in situ, 
mobilnih storitev, komunikacijskih omrežij 
in participativnih orodij spletnih storitev ter 
na boljši računalniški infrastrukturi in 
infrastrukturi za pripravo modelov z 
namenom, da bi stalno zagotavljali 
pravočasne in točne informacije in 
napovedi. Spodbujali se bodo prost, odprt 
in neomejen dostop do interoperabilnih 
podatkov in informacij ter učinkovito 
skladiščenje, upravljanje in razširjanje 
rezultatov raziskav.

Zmogljivosti, tehnologije in podatkovne 
infrastrukture za opazovanje in spremljanje 
Zemlje morajo temeljiti na napredku na 
področju IKT, vesoljskih tehnologij in
zmogljivih merilnih omrežij (ki združujejo 
zemeljske, letalske meritve in meritve z 
balonov s pomočjo instrumentov za 
daljinsko zaznavanje in novih senzorjev in 
situ), mobilnih storitev, komunikacijskih 
omrežij in participativnih orodij spletnih 
storitev ter na boljši računalniški 
infrastrukturi in infrastrukturi za pripravo 
modelov z namenom, da bi stalno 
zagotavljali pravočasne in točne 
informacije in napovedi. Spodbujali se 
bodo prost, odprt in neomejen dostop do 
interoperabilnih podatkov in informacij ter 
učinkovito skladiščenje, upravljanje in 
razširjanje rezultatov raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5.6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti bodo izboljšale sodelovanje 
Unije in njen finančni prispevek v 
večstranskih procesih in pobudah, kot so 
Medvladni forum o podnebnih 
spremembah (IPCC), Medvladna platforma 

Raziskovalne dejavnosti bodo izboljšale 
sodelovanje Unije v večstranskih procesih 
in pobudah, kot so Medvladni forum o 
podnebnih spremembah (IPCC), 
Medvladna platforma o biotski 
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o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih 
storitvah (IPBES) in Skupina za 
opazovanje Zemlje (GEO). Sodelovanje z 
drugimi večjimi javnimi in zasebnimi 
financerji raziskav bo izboljšalo svetovno 
in evropsko učinkovitost raziskav ter 
prispevalo k svetovnemu upravljanju 
raziskav.

raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah
(IPBES) in Skupina za opazovanje Zemlje
(GEO). Sodelovanje z drugimi večjimi 
javnimi in zasebnimi financerji raziskav bo 
izboljšalo svetovno in evropsko 
učinkovitost raziskav ter prispevalo k 
svetovnemu upravljanju raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5.6 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje na področju znanosti in 
tehnologije bo prispevalo k svetovnemu 
tehnološkemu mehanizmu Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja in spodbujalo 
tehnološki razvoj, inovacije in prenos v 
podporo prilagajanju podnebnim 
spremembam in zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov. 

Sodelovanje na področju znanosti in 
tehnologije bo prispevalo k svetovnemu 
tehnološkemu mehanizmu Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja in spodbujalo 
tehnološki razvoj, inovacije in prenos v 
podporo prilagajanju podnebnim 
spremembam in zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov. Prav tako mora 
sodelovanje na področju znanosti in 
tehnologije pojasniti sinergije med 
kjotskim in montrealskim protokolom, da 
bi optimizirali možnosti pri oblikovanju 
politik, na primer o fluoriranih 
ogljikovodikih.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog sklepa
Priloga I – del III – točka 5.6 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustanovi se lahko svetovalno omrežje Ustanovi se lahko svetovalna skupina 
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institutov, da se zagotovijo: stalna analiza 
znanstvenega in tehnološkega napredka v 
Uniji ter njenih glavnih partnerskih 
državah in regijah, zgodnje raziskovanje 
tržnih priložnosti za nove okoljske 
tehnologije in prakse ter priprava za 
raziskave, inovacije in politiko.
Vključujoče, inovativne in varne družbe

vodilnih znanstvenikov, da se zagotovijo:
stalna analiza znanstvenega in 
tehnološkega napredka v Uniji, zgodnje 
raziskovanje tržnih priložnosti za nove 
okoljske tehnologije in prakse ter priprava 
za raziskave, inovacije in politiko.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog sklepa
Priloga II – del I – točka 1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število raziskovalcev iz različnih držav 
članic, ki prejemajo sredstva

Or. en

Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število trženih izumov

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog sklepa
Priloga II – del II – točka 1 – alinea 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število udeleženih malih in srednjih 
podjetij

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog sklepa
Priloga II – del II – točka 1 – alinea 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Prispevek k rasti BDP Unije

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog sklepa
Priloga II – del II – točka 1 – alinea 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število ustvarjenih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog sklepa
Priloga II – del II – točka 2 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število malih in srednjih podjetij med 
upravičenci

Or. en
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Predlog spremembe 45

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Prispevek k rasti BDP Unije

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog sklepa
Priloga II – del II – točka 3 – alinea 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število ustvarjenih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog sklepa
Priloga II – del III – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Objave v strokovnih revijah z velikim 
vplivom na področju različnih družbenih 
izzivov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog sklepa
Priloga II – del III – odstavek 2 – alinea 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število trženih izumov

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog sklepa
Priloga II – del III – odstavek 2 – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število udeleženih malih in srednjih 
podjetij 

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog sklepa
Priloga II – del III – odstavek 2 – alinea 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število doseženih ciljev na področju 
vodilnih pobud Unija inovacij in Evropa, 
gospodarna z viri

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog sklepa
Priloga II – del III – odstavek 2 – alinea 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Prispevek k rasti BDP Unije

Or. en
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Predlog spremembe 52

Predlog sklepa
Priloga II – del III – odstavek 2 – alinea 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Število ustvarjenih delovnih mest

Or. en


