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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kot je navedeno v sporočilu Komisije, ki spremlja program Obzorje 2020, je namen programa 
uresničevanje najpomembnejših ciljev Unije inovacij, in sicer z osredotočanjem na tekoče 
družbene izzive in krepitvijo povezanosti med raziskavami od spodaj navzgor ter od zgoraj 
navzdol in trženjem. Med cilji je tudi nadaljnje poenostavljanje in povečanje sodelovanja 
malih in srednjih podjetij. Z odborom ENVI so povezani mnogi družbeni izzivi, na primer 
podnebje, učinkovitost 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, seveda ob hkratnem priznavanju etičnih 
pomislekov. Poseben poudarek bi bilo treba nameniti tudi raziskavam in inovacijam na 
področju zdravljenja bolezni. Povečati bi bilo treba javno podporo za raziskave in razvoj 
okužb in redkih bolezni ter spodbujati izmenjavo znanja. Potrebe bolnikov bi morale biti 
spodbuda za inovacije in financiranje raziskav in razvoja. Ustrezno bi bilo tudi treba 
financirati raziskave in razvoj okoljskega zdravja in inovacije. 

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

Podnebje in okolje 
Redno in učinkovito bi bilo treba nadzirati ravnovesje med gospodarskimi, socialnimi in 
okoljskimi vidiki raziskav in inovacij. Treba bo bilo okrepiti podporo za obnovljive vire 
energije. Energija iz obnovljivih virov bi postala ekonomsko privlačnejša, če bi hkrati z 
bojem proti podnebnim spremembam, zmanjševanjem naše odvisnosti od fosilnih goriv in 
pospeševanjem nizkoogljičnega gospodarstva povečali njeno 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 Unije inovacij in vodilne pobude raziskovalne učinkovitosti bi bilo treba še naprej 
povezovati z Obzorjem 2020, zato smo to vključili v mnenje. Če želimo imeti po vsej EU čim 
večjo korist od raziskav in razvoja ter od inovacijskih projektov, je treba dopolnjevanje 
programa Obzorje 2020 z drugimi nacionalnimi skladi EU strogo nadzirati. Predlaga se tudi, 
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da bi okrepili sodelovanje malih in srednjih podjetij, ki je lahko spodbuda za zeleno in 
trajnostno gospodarsko rast.  Poročilo obravnava tudi pomemben vidik kazalnikov uspešnosti, 
s katerimi se nadzira izvajanje ciljev programa Obzorje 2020. 
Nadaljnji predlogi sprememb v zvezi z razrezom proračuna za raziskave in cilji ter 
poenostavitev v inovacijski verigi so izpuščeni in preloženi na čas po razpravi o programu 
Obzorje 2020 v odboru ENVI.

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 uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Evropska komisija ne spodbuja 
izrecno uporabe izvornih celic človeških 
zarodkov. Uporaba človeških izvornih 
celic, tako odraslih ljudi kot zarodkov, je 
odvisna od presoje znanstvenikov glede na 
cilje, ki jih želijo doseči, in stroge etične 
presoje. Projekti, ki vključujejo uporabo 
izvornih celic človeških zarodkov in niso 
pridobili odobritve držav članic, se ne 
smejo financirati. Dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
ne smejo financirati. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, 
se v tej državi članici ne sme financirati.

(25) Terapije z uporabo izvornih celic so v 
nekaterih primerih dokazale svojo dodano 
vrednost, zlasti v regenerativni medicini. 
Zato bi morala Unija še naprej podpirati 
tovrstne raziskave. Evropska komisija pa 
vseeno priznava etične pomisleke, ki so jih 
sprožile raziskave izvornih celic človeških 
zarodkov in ne spodbuja izrecno njihove
uporabe. Uporaba človeških izvornih celic, 
tako odraslih ljudi kot zarodkov, je odvisna 
od presoje znanstvenikov glede na cilje, ki 
jih želijo doseči, in stroge etične presoje. 
Projekti, ki vključujejo uporabo izvornih 
celic človeških zarodkov in niso pridobili 
odobritve držav članic, se ne smejo 
financirati. Vseeno pa bi bilo mogoče 
koristno preučiti obstoječe alternative 
raziskavam o izvornih celicah človeškega 
zarodka, zlasti izvorne celice iz 
popkovnične krvi in inducirane 
pluripotentne matične celice.

Or. en

Obrazložitev
Terapije, ki temeljijo na izvornih celicah, pomenijo veliko priložnost za regenerativno 
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medicino in zdravljenje nekaterih resnih bolezni, kot sta diabetes in celo rak. Inducirane 
pluripotentne matične celice in izvorne celice iz popkovnične krvi lahko pomenijo obetajočo 
alternativo etično kontroverznim raziskavam izvornih celic človeškega zarodka. Zato teh dveh 
alternativnih možnosti ni treba zavreči. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Program Obzorje 2020 bo podpiral 
raziskovalno dejavnost, katere cilj bo 
prispevati k znanstvenemu napredku, ob 
popolnem spoštovanju različnih pravil na 
področju bioetike na nacionalni ravni. 
Zato ne bi smeli financirati nobene 
dejavnosti, ki je prepovedana v vseh 
državah članicah. Dejavnost, ki je 
prepovedana v posamezni državi članici, 
se v tej državi članici ne sme financirati.

Or. en

Obrazložitev

Te določbe se uporabljajo za vse vrste raziskovalnih dejavnosti, ne le za raziskave izvornih 
celic.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju zdravja, izobraževanja, vesolja, 
okolja, konkurenčnosti in MSP, notranje 
varnosti, kulture in medijev ter s skladi 
kohezijske politike in politiko za razvoj 
podeželja, ki lahko posebej pomagajo pri 
krepitvi nacionalnih raziskovalnih in 
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zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

inovacijskih zmogljivosti v okviru strategij 
pametne specializacije. Poleg tega je treba 
zagotoviti dopolnjevanje med programom 
Obzorje 2020 in programi, ki so 
financirani na nacionalni ravni. To 
dopolnjevanje bi moralo upoštevati tudi 
Evropsko računsko sodišče pri 
ocenjevanju izvajanja programa Obzorje 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje zasebnih naložb, 
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope.

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast in 
njenih vodilnih pobud Unija inovacij in 
Evropa, gospodarna z viri, z
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje zasebnih naložb,
podporo rasti malih in srednjih podjetij,
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in
več inovacij na podlagi raziskav ter
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope, ki bi imela vodilno 
vlogo pri učinkoviti uporabi virov in 
energije ter nizkoogljičnih tehnologij.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obzorje 2020 prispeva k vzpostavitvi na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva po vsej Uniji z dajanjem na 
razpolago zadostnih dodatnih sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije. S tem 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020 in 
druge politike Unije kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora. Zadevni kazalniki uspešnosti so 
določeni v uvodu Priloge I.

1. Obzorje 2020 prispeva k gospodarski 
rasti z vzpostavitvijo na znanju in 
inovacijah temelječega in z vidika virov 
učinkovitega, nizkoogljičnega
gospodarstva po vsej Uniji z dajanjem na 
razpolago zadostnih dodatnih sredstev za 
raziskave, razvoj in inovacije. S tem 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020 in
njenih vodilnih pobud Unija inovacij ter 
Evropa, gospodarna z viri, ter druge 
politike Unije kot tudi uresničitev in 
delovanje evropskega raziskovalnega 
prostora. Zadevni kazalniki uspešnosti so 
določeni v uvodu Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Raziskave človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko
financirajo, odvisno od vsebine 
znanstvenega predloga in pravnega okvira 
zadevnih držav članic. Za raziskovalne 
dejavnosti, ki so prepovedane v vseh 
državah članicah, se financiranje ne 
dodeli. Dejavnosti se ne dodeli 
financiranja v državi članici, v kateri je 
taka dejavnost prepovedana.

4. Podpirale se bodo raziskovalne 
dejavnosti, katerih cilj je razvijanje in 
izboljševanje terapij, temelječih na 
človeških izvornih celicah. Financiranje 
raziskav človeških izvornih celic, tako 
odraslih kot zarodkov, se lahko odobri, 
odvisno od vsebine znanstvenega predloga 
in pravnega okvira zadevnih držav članic.
Kot alternativa izvornim celicam 
človeškega zarodka se bodo zlasti 
podpirale raziskave o izvornih celicah iz 
popkovnične krvi in induciranih 
pluripotentnih matičnih celic.
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Or. en

Obrazložitev

Terapije, ki temeljijo na izvornih celicah, pomenijo veliko priložnost za regenerativno 
medicino in za zdravljenje nekaterih resnih bolezni, kot sta diabetes in celo rak. Inducirane 
pluripotentne matične celice in izvorne celice iz popkovnične krvi lahko pomenijo obetajočo 
alternativo etično kontroverznim raziskavam izvornih celic človeškega zarodka. Zato teh dveh 
alternativnih možnosti ni bi bilo treba zavreči. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, se 
financiranje ne odobri. V državi članici, 
kjer je takšna dejavnost prepovedana, se 
ne financira nobena dejavnost.

Or. en

Obrazložitev

Terapije, ki temeljijo na izvornih celicah, pomenijo veliko priložnost za regenerativno 
medicino in za zdravljenje nekaterih resnih bolezni, kot sta diabetes in celo rak. Inducirane 
pluripotentne matične celice in izvorne celice iz popkovnične krvi lahko pomenijo obetajočo 
alternativo etično kontroverznim raziskavam izvornih celic človeškega zarodka. Zato teh dveh 
alternativnih možnosti ne bi bilo treba zavreči. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dopolnjevanje z drugimi programi Unije Dopolnjevanje z drugimi programi Unije in 
nacionalnimi programi

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 se izvaja na način, ki 
dopolnjuje druge programe financiranja 
Unije, vključno s strukturnimi skladi.

Obzorje 2020 se izvaja na način, ki 
dopolnjuje druge programe financiranja 
Unije in nacionalne programe 
financiranja, vključno s sredstvi deljenega 
upravljanja, kot so kohezijski in
strukturni skladi. Komisija v ta namen 
oblikuje ustrezna orodja, da oceni 
dopolnjevanje. Evropsko računsko sodišče 
pri oceni izvajanja programa Obzorje 
2020 v letnem poročilu o razrešnici, ki ga 
predloži Evropskemu parlamentu, 
upošteva tudi načelo dopolnjevanja. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovito porabo Unije za raziskave in inovacije, se je treba kljub temu, da 
so sinergije z drugimi programi Unije dobrodošle in zaželene, izogibati podvajanju, in sicer z 
zagotavljanjem boljše usklajenosti med temi programi in Obzorjem 2020. Komisija naj zato 
pri postopku izvajanja zagotovi omenjeno usklajenost. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Celostni pristop iz odstavkov 1 in 2 naj 
bi prinesel približno 15 % skupnega 
združenega proračuna za posebni cilj 
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
in prednostno nalogo „Družbeni izzivi“, 
namenjenega MSP.

3. Celostni pristop iz odstavkov 1 in 2 naj 
bi prinesel približno 20 % skupnega 
združenega proračuna za posebni cilj 
„Vodilni položaj na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ 
in prednostno nalogo „Družbeni izzivi“, 
namenjenega MSP.

Or. en
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Obrazložitev

Mala in srednja podjetja potrebujejo največ podpore za financiranje svojih inovacijskih 
dejavnosti, zato bi bilo treba za to nameniti večji delež proračuna.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih 
politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in 
razvojne programe. 

(c) podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih 
politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in 
razvojne programe, in prispevanje k 
mednarodnim obvezam, kot je doseganje 
razvojnih ciljev tisočletja. 

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije glede medsektorskih 
tem, kot sta trajnost in podnebne 
spremembe, vključno z informacijami o 
višini odhodkov, povezanih s podnebnimi 
vprašanji.

1. Komisija letno spremlja izvajanje 
Obzorja 2020, njegovega posebnega 
programa in dejavnosti Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo. To 
vključuje informacije glede medsektorskih 
tem, kot sta trajnost, učinkovita raba virov
in podnebne spremembe, vključno z 
informacijami o višini odhodkov, 
povezanih s podnebnimi vprašanji.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi v prihodnosti v Uniji zagotovili 
okolje, ki ponuja dejansko povečanje 
blaginje in kakovosti življenja, bo treba 
med izvajanjem programa Obzorje 2020 
redno in učinkovito spremljati ravnovesje 
med gospodarskimi, socialnimi in 
okoljskimi vidiki. Komisija v ta namen 
vnaprej vzpostavi jasen in pregleden 
mehanizem za tako spremljanje.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija poroča o rezultatih tega 
spremljanja in jih razširja.

2. Komisija letno poroča o rezultatih tega 
spremljanja in jih razširja; posreduje jih 
tudi Parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 1.3.3 d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 2.3 – točka a – odstavek 3 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) usmerjenost, pri čemer se osredotočajo 
na politike in ključne sektorje, ki so 
bistveni za spoprijemanje z družbenimi 
izzivi, krepijo konkurenčnost in podpirajo 
trajnostno, nizkoogljično, vključujočo rast 
ter zagotavljajo okoljske in ostale javne 
dobrine. Ta dejavnik Uniji pomaga pri 
obravnavanju vidikov ciljev sektorske 
politike na področju raziskav in inovacij.

(2) usmerjenost, pri čemer se osredotočajo 
na politike in ključne sektorje, ki so 
bistveni za spoprijemanje z družbenimi 
izzivi, krepijo konkurenčnost in podpirajo 
trajnostno, nizkoogljično, vključujočo rast, 
spodbujajo obnovljive vire energije ter 
zagotavljajo okoljske in ostale javne 
dobrine. Ta dejavnik Uniji pomaga pri 
obravnavanju vidikov ciljev sektorske 
politike na področju raziskav in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti. Države članice 
sedaj porabijo premalo sredstev za 
preprečevanje, saj večino sredstev 
usmerjajo v izdatke za zdravljenje. Tak 
pristop preprečuje zmanjšanje bremena 
bolezni in s tem tudi zmanjšanje stroškov 
za zdravljenje bolezni, zaradi česar se za 
družbo kot celoto ustvarja ekonomska 
izguba. Zagotavljanje vzdržnosti zdravja 
in sistemov socialnega skrbstva zahteva 
pristop, pri katerem se upoštevajo 
dolgoročne koristi, ki jih glede prihrankov 
in dobrega počutja prinaša bolj pogumna 
podpora raziskav, katerih namen je razvoj 
učinkovitih preprečevalnih orodij. 

Or. en

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nalezljive bolezni (npr. HIV/AIDS, 
tuberkuloza, malarija in zapostavljene 
bolezni) so skrb vsega sveta in 
predstavljajo 41 % od 1,5 milijarde 
invalidnosti prilagojenih let življenja po 
vsem svetu, 8 % od tega v Evropi. 
Ponovno pojavljanje starih nalezljivih 
bolezni v evropski regiji, vključno s 
tuberkulozo, in večja obolevnost za s 
cepljenjem preprečljivimi boleznimi v 
razvitih državah opozarjata, da 
potrebujemo celostni pristop in večjo 
javno podporo za raziskave in razvoj.
Pripraviti se je treba tudi na pojavljajoče se 
epidemije in nevarnosti vedno večje 
odpornosti na protimikrobna zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 1.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Redke bolezni ostajajo še naprej eden 
od večji izzivov za EU in države članice. V 
EU je 6000 do 8000 redkih bolezni, za 
katerimi boleha približno 30 milijonov 
ljudi. Še vedno primanjkuje ustreznega 
strokovnega znanja in izkušenj, na 
podlagi katerih bi lahko razvili inovativne 
in bolj učinkovite terapije za bolnike z 
redkimi boleznimi. Iz tega sledi, da za 
večino teh bolnikov zdaj ni terapevtskih 
možnosti. Evropska podpora za 
sodelovanje zagotavlja čim bolj učinkovito 
izmenjavo znanja in združevanje sredstev, 
da bo obravnava redkih bolezni 
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učinkovita po vsej Evropi. 

Or. en

Obrazložitev

Komisija je določila cilj, da se v okviru mednarodnega konzorcija o redkih boleznih razvije 
200 novih terapij. Ker je število bolnikov, ki zbolijo za posamezno boleznijo, omejeno, je 
ekonomska privlačnost raziskav in razvoja novih zdravil sirot tudi manjša. Javno financiranje 
bi zato pomagalo ublažiti ta problem in bi delovalo kot katalizator za zasebne naložbe. 
Skupne raziskave so bistvenega pomena za čim bolj učinkovito zagotavljanje izmenjave 
omejenega znanja in združevanje sredstev, da bo obravnava redkih bolezni učinkovita po vsej 
Evropi. 

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Posamezne države članice 
pogosto nimajo potrebnih sredstev, da bi 
se lahko najbolj učinkovito odzvale.
Ustrezen odziv raziskav in inovacij na 
evropski ravni, podprt z ustreznimi 
finančnimi obvezami, lahko prispeva in bi 
moral bistveno prispevati k obravnavanju 
teh izzivov, zagotoviti boljše zdravje in 
dobro počutje za vse ter Evropi zagotoviti 
vodilni položaj na hitro rastočih svetovnih 
trgih za inovacije na področju zdravja in 
dobrega počutja. 

Or. en

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 
tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo
podporo za nadnacionalno sodelovanje 
med raziskovalci zaradi pridobivanja 
potrebne kritične mase ter strokovnega 
znanja in izkušenj, razvoj dolgoročnih 
kohort in izvajanje kliničnih preskušanj, 
klinično uporabo tehnologij, katerih 
poimenovanja se končujejo na „-omika“, 
ali razvoj IKT in njihovo uporabo v 
zdravstvenih službah, predvsem e-zdravju.
Zahteve posebnih populacij se najbolj 
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redkih bolezni in zagotavljanjem rešitev za 
pomoč na domu ali za samostojno 
življenje.

učinkovito obravnava na celosten način, na 
primer z razvojem stratificirane in/ali 
posamezniku prilagojene medicine, z 
zdravljenjem redkih bolezni in 
zagotavljanjem rešitev za pomoč na domu 
ali za samostojno življenje.

Or. en

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo boljše razumevanje 
molekularnih značilnosti bolezni s 
pomočjo biomedicinskih raziskav,
temeljno razumevanje njihovih dejavnikov 
in vzrokov, procesov in učinkov, pa tudi 
dejavnikov, ki so osnova za dobro zdravje 
in dobro počutje. Razvoj stratificirane in 
posamezniku prilagojene medicine na 
podlagi rezultatov biomedicinskih 
raziskav je učinkovito orodje za 
zagotavljanje zdravljenja bolezni, ki je 
prilagojeno bolnikovi genski zasnovi in 
specifični vrsti bolezni, s čimer se poveča 
učinkovitost zdravljenja in prihranijo 
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nepotrebni stroški za zdravstveni sistem.  
Učinkovito zbiranje in izmenjava 
podatkov in povezovanje teh podatkov z 
obsežnimi kohortnimi študijami je prav 
tako bistvenega pomena, kar velja tudi za
pravočasen prenos ugotovitev raziskav v 
klinično prakso, zlasti preko izvajanja 
kliničnih preskušanj.

Or. en

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

nadzorovanja in pripravljenosti; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; boljše zdravljenje 
bolezni s poudarkom na razvoju 
stratificirane/posamezniku prilagojene 
medicine in zdravil sirot; prenos znanja iz 
temeljnih raziskav v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij
bolj pravočasno in bolj učinkovito, in 
sicer s spodbujanjem visokokakovostnih 
translacijskih raziskav; uporaba 
naprednih rešitev IT za boljše zbiranje, 
izmenjavo, primerjavo in uporabo 
zdravstvenih podatkov; spodbujanje 
aktivnega staranja, samostojnega življenja
in pomoči na domu; izboljšanje paliativne 
medicine, boljše reproduktivno zdravje,
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe;
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva, vključno z 
razvojem in širšim izvajanjem rešitev e-
zdravja, in zmanjšanje neenakosti s 
sprejemanjem odločitev, ki temeljijo na 
dokazih, in razširjanjem najboljše prakse 
ter inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Da bi se soočili z izzivi za evropsko 
zdravstveno varstvo v prihodnosti in 
zagotovili izpolnjevanje zgoraj omenjenih 
ciljev, je treba dodeliti ustrezna sredstva 
Unije za raziskave in razvoj na tem 
področju. Za ta družbeni izziv bi bilo treba 
nameniti vsaj 12 % celotnega proračuna, 
namenjenega Obzorju 2020.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ZANESLJIVA PRESKRBA S HRANO, 
TRAJNOSTNO KMETIJSTVO, 
MORSKO IN POMORSKO 
RAZISKOVANJE TER 
BIOGOSPODARSTVO

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

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 3.3 – odstavek b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Obnovljivi viri energije
Dejavnosti so usmerjene v raziskave o 
tehnologijah obnovljivih virov energije, 
kot so fotovoltaična, sončna, toplotna in 
vetrna energija, da bi izboljšali njihovo 
učinkovitost in zmanjšali stroške, s čimer 
bi postale bolj konkurenčne na trgu.  

Or. en

Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje nanje

(a) Boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje nanje

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

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb, usmerjene v 
toplogredne pline CO2 ter kratkožive 
toplogredne pline, ki niso CO2, in delce, in 
za podporo tehnoloških in netehnoloških 
zelenih rešitev s pomočjo ustvarjanja 
dokazov za osveščeno, pravočasno in 
učinkovito ukrepanje ter mrežno 
povezovanje potrebnih sposobnosti. 
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja podnebnih sprememb in 
tveganj, povezanih z ekstremnimi pojavi 
in nenadnimi spremembami; vzajemno 
delovanje med ozonom in podnebjem; 
zagotavljanje zanesljivih podnebnih 
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posledic podnebnih sprememb. napovedi; ocenjevanje učinkov na 
globalni, regionalni in lokalni ravni,
slabosti in razvoj inovativnih, stroškovno 
učinkovitih ukrepov za prilagajanje in 
preprečevanje tveganja; podpiranje politik 
za ublažitev posledic podnebnih sprememb 
in določanje strategij za hitro ukrepanje 
kot odziv na podnebne spremembe v nekaj 
desetletjih.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5.3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Razvoj celostnih in trajnostnih 
globalnih sistemov za opazovanje okolja in 
informacijskih sistemov

(e) Razvoj celostnih in trajnostnih 
globalnih sistemov za opazovanje okolja in 
informacijskih sistemov

Cilj je zagotoviti, da bodo na voljo 
dolgoročni podatki in informacije, potrebni 
za reševanje tega izziva. Dejavnosti se 
osredotočajo na zmogljivosti, tehnologije 
in infrastrukture podatkov za opazovanje in 
spremljanje Zemlje, ki lahko nenehno 
zagotavljajo pravočasne in natančne 
informacije in napovedi. Spodbujalo se bo 
prost, odprt in neomejen dostop do 
interoperabilnih podatkov in informacij.

Cilj je zagotoviti, da bodo na voljo 
dolgoročni podatki in informacije, potrebni 
za reševanje tega izziva. Dejavnosti se 
osredotočajo na zmogljivosti, tehnologije 
in infrastrukture podatkov za opazovanje in 
spremljanje Zemlje, in sicer prek 
daljinskega zaznavanja in meritev in situ, 
ki lahko nenehno zagotavljajo pravočasne 
in natančne informacije in omogočijo
napovedi. Spodbujalo se bo prost, odprt in 
neomejen dostop do interoperabilnih 
podatkov in informacij.

Or. en


