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Predlog spremembe 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s pobudo Evropska digitalna 
agenda je posebni cilj raziskav in inovacij 
IKT omogočiti Evropi, da razvije in 
izkoristi priložnosti, ki jih je prinesel 
razvoj IKT, v korist svojih državljanov, 
podjetij in znanstvenih skupnosti.

V skladu s pobudo Evropska digitalna 
agenda je posebni cilj raziskav in inovacij 
IKT omogočiti Evropi, da razvije in 
izkoristi priložnosti, ki jih je prinesel 
razvoj IKT, v korist svojih državljanov, 
podjetij in znanstvenih skupnosti. „IKT“ 
zajema vsa področja IKT, vključno z med 
drugim fiksnimi, brezžičnimi in optičnimi 
omrežji in satelitskimi omrežji, mrežno 
povezanimi elektronskimi mediji, 
računalniškimi pametnimi sistemi, 
vgrajeno programsko opremo, pa tudi s 
širokimi področji fotonike, organske 
elektronike, robotike in nanoelektronike;

Or. en

Predlog spremembe 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter 
viri za shranjevanje podatkov bodo na 
voljo vsakemu državljanu na svetu.

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Senzorji, naprave 
in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
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Senzorji, naprave in proizvodi, izboljšani 
na podlagi informacij, bodo ustvarjali 
ogromne količine informacij in podatkov, 
zaradi česar bo ukrepanje na daljavo 
popolnoma običajno, omogočali bodo 
globalno uporabo poslovnih procesov in 
trajnostnih proizvodnih obratov ter prinesli 
številne storitve in aplikacije. Številne 
izredno pomembne tržne in javne storitve 
in vsi ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev.

česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev ter platform in orodij 
za kolektivno ozaveščanje.

Or. en

Predlog spremembe 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
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česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev.

česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev in vse večjega 
uveljavljanja mobilnih tehnologij prek 
pametnih telefonov.

Or. en

Predlog spremembe 1024
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
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običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev.

običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev. Za razvijanje 
konkurenčnih rešitev je bistvenega 
pomena podpirati in vključevati raziskave 
standardov, tehnologij in sistemov, ki 
izhajajo predvsem iz stališča uporabnika. 

Or. en

Obrazložitev

Eden od glavnih namenov Obzorja 2020 je okrepitev raziskav IKT. IKT ima na primer 
pomembno vlogo v programu „Vodilni položaj industrije“. Žal se tam sploh ne omenja 
humanističnih raziskav IKT, se pravi tega, kako ljudje doživljajo IKT tehnologijo in kako ta 
vpliva nanje. To je obžalovanja vredno, saj so humanistične raziskave IKT potrebne za 
ustvarjanje boljših in bolj konkurenčnih tehnologij. Evropa ima navsezadnje močno in 
živahno raziskovalno okolje, kjer se izvajajo humanistične  raziskave IKT.

Predlog spremembe 1025
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
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infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev.

infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT, ki omogoča večjo dostopnost. 
IKT bo zagotovila ključno infrastrukturo za 
proizvodne in poslovne procese, 
komunikacije in transakcije. IKT bo 
nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev.

Or. fr

Predlog spremembe 1026
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 

IKT podpira inovacije in konkurenčnost na 
številnih zasebnih in javnih trgih in 
sektorjih ter omogoča znanstveni napredek 
na vseh področjih. V naslednjem desetletju 
bo transformativni učinek digitalnih 
tehnologij, sestavnih delov IKT, 
infrastruktur in storitev vedno bolj viden na 
vseh področjih življenja. Neomejeni 
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računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov, zaradi 
česar bo ukrepanje na daljavo popolnoma 
običajno, omogočali bodo globalno 
uporabo poslovnih procesov in trajnostnih 
proizvodnih obratov ter prinesli številne 
storitve in aplikacije. Številne izredno 
pomembne tržne in javne storitve in vsi 
ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, poslovnem 
in javnem sektorju se bodo zagotavljali 
preko IKT. IKT bo zagotovila ključno 
infrastrukturo za proizvodne in poslovne 
procese, komunikacije in transakcije. IKT 
bo nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov in javno 
upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev.

računalniški in komunikacijski viri ter viri 
za shranjevanje podatkov bodo na voljo 
vsakemu državljanu na svetu. Senzorji, 
naprave in proizvodi, izboljšani na podlagi 
informacij, bodo ustvarjali ogromne 
količine informacij in podatkov v realnem 
času, zaradi česar bo ukrepanje na daljavo 
popolnoma običajno, omogočali bodo 
globalno uporabo poslovnih procesov in 
trajnostnih proizvodnih obratov ter prinesli 
številne storitve in aplikacije. Številne 
izredno pomembne tržne in javne storitve 
in vsi ključni procesi proizvodnje znanja v 
znanstvenem, izobraževalnem, 
zdravstvenem, poslovnem in javnem 
sektorju se bodo zagotavljali preko IKT. 
IKT bo zagotovila ključno infrastrukturo za 
proizvodne in poslovne procese, 
komunikacije in transakcije. IKT bo 
nepogrešljiva tudi zaradi prispevanja h 
ključnim družbenim izzivom in družbenim 
procesom, kot je oblikovanje skupnosti, 
obnašanje potrošnikov, politična udeležba 
in javno upravljanje, na primer s pomočjo 
družbenih medijev.

Or. en

Predlog spremembe 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naknadne ocene dejavnosti IKT v okviru 
okvirnega programa Unije za raziskave in 
inovacije so pokazale, da so bile 
osredotočene naložbe v raziskave in 
inovacije na področju IKT, izvedene na 
ravni Unije, ključnega pomena za krepitev 
vodilnega položaja v industriji na 
področjih, kot so mobilne komunikacije in 
sistemi IKT, pomembni za varnost, ter za 
obravnavanje izzivov, kot je energetska 

Naknadne ocene dejavnosti IKT v okviru 
okvirnega programa Unije za raziskave in 
inovacije so pokazale, da so bile 
osredotočene naložbe v raziskave in 
inovacije na področju IKT, izvedene na 
ravni Unije, ključnega pomena za krepitev 
vodilnega položaja v industriji na 
področjih, kot so mobilne komunikacije in 
sistemi IKT, pomembni za varnost, ter za 
obravnavanje izzivov, kot je energetska 
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učinkovitost ali demografske spremembe. 
Naložbe Unije v raziskovalne 
infrastrukture IKT so evropskim 
raziskovalcem zagotovile najboljše 
raziskovalne možnosti za mrežno 
delovanje in računalniške naprave na svetu.

učinkovitost ali demografske spremembe 
in boljše izvajanje storitev zdravstvenih 
sistemov. Naložbe Unije v raziskovalne 
infrastrukture IKT so evropskim
raziskovalcem zagotovile najboljše 
raziskovalne možnosti za mrežno 
delovanje in računalniške naprave na svetu.

Or. en

Predlog spremembe 1028
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nova generacija sestavnih delov in 
sistemov: oblikovanje naprednih in 
pametnih vgrajenih sestavnih delov in 
sistemov;

(a) nova generacija sestavnih delov in 
sistemov: oblikovanje naprednih, varnih in 
pametnih vgrajenih sestavnih delov in 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 1029
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) računalništvo naslednje generacije: 
napredni računalniški sistemi in 
tehnologije;

(b) računalništvo naslednje generacije: 
napredni računalniški sistemi in 
tehnologije, vključno z visoko zmogljivim 
računalništvom in mrežnim 
računalništvom;

Or. en
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Predlog spremembe 1030
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) računalništvo naslednje generacije: 
napredni računalniški sistemi in 
tehnologije;

(b) računalništvo naslednje generacije: 
napredni in varni računalniški sistemi in 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) internet prihodnosti: infrastrukture, 
tehnologije in storitve;

(c) internet prihodnosti: programska 
oprema, strojna oprema, infrastrukture, 
tehnologije in storitve, vključno z 
okrepljeno podporo raziskavam in razvoju 
odprtih in porazdeljenih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) internet prihodnosti: infrastrukture, 
tehnologije in storitve;

(c) internet prihodnosti: internet 
prihodnosti: infrastrukture, tehnologije in 
storitve v varnem okolju;

Or. en
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Predlog spremembe 1033
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) internet prihodnosti: infrastrukture, 
tehnologije in storitve;

(c) internet prihodnosti: infrastrukture, 
tehnologije in storitve, vključno z 
računalništvom v oblaku in „internetom 
stvari“;

Or. en

Predlog spremembe 1034
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) Računalništvo v oblaku: 
nadgradljive, varne storitve za večjo 
učinkovitost, večjo prožnost in nižjo ceno;

Or. en

Predlog spremembe 1035
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tehnologije vsebin in upravljanje 
informacij: IKT za digitalne vsebine in
ustvarjalnost;

(d) tehnologije vsebin in upravljanje 
informacij: IKT za digitalne vsebine, 
kulturno in ustvarjalno industrijo, 
vključno z ohranjanjem in promocijo 
kulturne dediščine, umetniškega izražanja 
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in turizma;

Or. en

Predlog spremembe 1036
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tehnologije vsebin in upravljanje 
informacij: IKT za digitalne vsebine in 
ustvarjalnost;

(d) Dostop do tehnologij vsebin in
upravljanje informacij: IKT za digitalne 
vsebine, kulturno industrijo, vključno s 
kulturno dediščino in turizmom ter
ustvarjalnost;

Or. en

Obrazložitev

Dostop do informacij in vsebin je eden od največjih izzivov za državljane in demokracijo v 
Evropi, pa tudi potencialno področje za nova delovna mesta in rast.

Predlog spremembe 1037
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) napredni vmesniki in roboti: robotika in 
„pametni prostori“;

(e) napredni vmesniki in roboti: robotika in 
„pametni prostori“. Pri prihodnjem 
razvoju robotov in vmesnikov je 
bistvenega pomena upoštevati 
pričakovanja ljudi, njihove strahove in 
sanje, povezane s temi novimi 
tehnologijami;

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je tudi poudariti prispevek humanističnih ved k raziskavam o tehnologiji 
vmesnikov računalnik-človek. Poznavanje pričakovanj in skrbi ljudi je pomembno zlasti pri 
razvoju robotov in vmesnikov računalnik-človek. S pomočjo tega znanja bomo v Evropi razvili 
boljše in bolj konkurenčne tehnologije.

Predlog spremembe 1038
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) napredni vmesniki in roboti: robotika in 
„pametni prostori“;

(e) napredni vmesniki in roboti: robotika, 
pametno okolje;

Or. en

Predlog spremembe 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Napredne tehnološke rešitve, npr. roboti, so ključni dejavniki v zdravstvu.

Predlog spremembe 1040
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) mikro- in nanoelektronika ter fotonika:
ključne omogočitvene tehnologije, 
povezane z mikro- in nanoelektroniko ter 
fotoniko.

(f) mikro- in nanoelektronika ter fotonika
in kvantno računalništvo: ključne 
omogočitvene tehnologije, povezane z 
mikro- in nanoelektroniko ter fotoniko in 
kvantnim računalništvom.

Or. en

Predlog spremembe 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f a) Prihodnji regulativni in gospodarski 
izzivi: nove zahteve in potrebe glede 
regulativnega  in gospodarskega okvira 
kot posledica vpliva novih tehnologij in 
uporab na družbo;

Or. en

Predlog spremembe 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 
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vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za 
izdelavo prototipov.

vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za 
izdelavo prototipov. Da bi v celoti 
izkoristili potencial IKT, se z novimi 
pravili za udeležbo zagotovi raznolikost 
raziskovalnih področij in ciklov, ki so 
značilni za raziskave IKT, kar omogoča 
tako dolgoročne stroškovno intenzivne in 
obsežne raziskovalne projekte kot tudi 
dejavnosti, namenjene hitremu 
izkoriščanju priložnosti, ki se pojavijo na 
trgu.

Or. en

Predlog spremembe 1043
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 
vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za 
izdelavo prototipov.

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 
vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za 
izdelavo prototipov. Evropska unija si 
mora prizadevati za odličnost in se 
osredotočiti na obetavna področja za 
napredek in strateško pomembno 
tehnologijo v skladu z zaključki končnega 
poročila z junija 2011 o ključnih 
omogočitvenih tehnologijah, ki ga je 
pripravila skupina strokovnjakov na 
visoki ravni.

Or. fr
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Predlog spremembe 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za teh šest pomembnih dejavnosti se 
pričakuje, da bodo pokrile celoten razpon 
potreb. Te vključujejo vodilni položaj v 
industriji na področju splošnih rešitev, 
proizvodov in storitev na podlagi IKT, 
potrebnih za spoprijemanje z velikimi 
družbenimi izzivi in v uporabo usmerjene 
načrte za raziskave in inovacije na 
področju IKT, ki bodo podprti v okviru 
ustreznega družbenega izziva.

Za teh šest pomembnih dejavnosti se 
pričakuje, da bodo pokrile celoten razpon 
potreb. Te vključujejo vodilni položaj v 
industriji na področju splošnih rešitev, 
proizvodov in storitev na podlagi IKT, 
potrebnih za spoprijemanje z velikimi 
družbenimi izzivi in v uporabo usmerjene 
načrte za raziskave in inovacije na 
področju IKT, ki bodo podprti v okviru 
ustreznega družbenega izziva. Posebno 
pozornost je treba nameniti temu, da se za 
projekte, ki so financirani v okviru 
prednostne naloge „družbeni izzivi“, 
zagotavlja najnovejše rešitve IKT. 

Or. en

Predlog spremembe 1045
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 
vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za 

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 
vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za 
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izdelavo prototipov. izdelavo prototipov. Financiranje Unije 
bo koristilo skupnim zmogljivostim in 
infrastrukturi, ki je odprta za več akterjev, 
med katere zlasti sodijo mala in srednja 
podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji za 
preskušanje v velikem obsegu in 
infrastrukture za temeljne ključne 
omogočitvene tehnologije ter njihovo 
vključevanje v napredne proizvode in 
inovativne pametne sisteme, vključno z 
opremo, orodji, podpornimi storitvami, 
čistimi prostori in dostopom do livarn za
izdelavo prototipov.

Teh šest pomembnih dejavnosti vključuje 
tudi raziskovalne infrastrukture, značilne 
za IKT, kot so živi laboratoriji in urbana 
infrastruktura, ki se zagotavlja v okviru 
projekta „pametno mesto“, za preskušanje 
v velikem obsegu in infrastrukture za 
temeljne ključne omogočitvene tehnologije 
ter njihovo vključevanje v napredne 
proizvode in inovativne pametne sisteme, 
vključno z opremo, orodji, podpornimi 
storitvami, čistimi prostori in dostopom do 
livarn za izdelavo prototipov.

Or. en

Predlog spremembe 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za teh šest pomembnih dejavnosti se 
pričakuje, da bodo pokrile celoten razpon 
potreb. Te vključujejo vodilni položaj v 
industriji na področju splošnih rešitev, 

Teh sedem glavnih področij dejavnosti bo
predvidoma pokrilo vse potrebe. Te 
vključujejo vodilni položaj v industriji na 
področju splošnih rešitev, proizvodov in 
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proizvodov in storitev na podlagi IKT, 
potrebnih za spoprijemanje z velikimi 
družbenimi izzivi in v uporabo usmerjene 
načrte za raziskave in inovacije na 
področju IKT, ki bodo podprti v okviru 
ustreznega družbenega izziva.

storitev na podlagi IKT, potrebnih za 
spoprijemanje z velikimi družbenimi izzivi 
in v uporabo usmerjene načrte za raziskave 
in inovacije na področju IKT, ki bodo 
podprti v okviru ustreznega družbenega 
izziva.

Or. en

Predlog spremembe 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.1 – točka 1.1.3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V EU so temeljne pravice in svoboščine 
fizičnih oseb, zlasti pa njihova pravica do 
zasebnosti ključnega pomena. V okviru 
Obzorja 2020 se podpirajo raziskave in 
razvoj sistemov, s katerimi bodo lahko 
evropski državljani popolnoma nadzirali 
svoje komunikacije.

Or. en

Predlog spremembe 1049
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Resničnost je drugačna: Evropa zaostaja za svojimi glavnimi tekmeci – ZDA, Japonsko in 
Južno Korejo, katerih naložbe obsegajo več kot polovico svetovnih naložb, prijavljeni patenti 
pa dve tretjini svetovnih patentov. 

Predlog spremembe 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do leta 2020 bodo nanotehnologije v 
splošni uporabi, tj. nevidno vgrajene v 
večino tehnologij in aplikacij, in temeljile 
na koristi za potrošnike, kakovosti 
življenja, trajnostnem razvoju in velikem 
industrijskem potencialu za doseganje 

Komisija bo do leta 2015 pregledala vso 
ustrezno zakonodajo, da zagotovi varnost 
vseh možnih uporab nanomaterialov v 
izdelkih, ki lahko v svojem življenjskem 
ciklu vplivajo na zdravje, okolje ali 
varnost. Do leta 2020 bodo 
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rešitev glede produktivnosti in učinkovite 
rabe virov, ki prej niso bile dostopne.

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

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v resoluciji, sprejeti aprila 2009, menil, da je nanomateriale še zlasti 
pomembno izrecno obravnavati vsaj v zakonodaji o kemikalijah, hrani, odpadkih, zraku, vodi 
in zaščiti delavcev.

Predlog spremembe 1052
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1053
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora postaviti tudi globalno merilo 
glede varne in odgovorne uporabe in 
upravljanja nanotehnologije, ki 
zagotavljata tako visoke družbene kot 
industrijske donose.

Evropa mora postaviti tudi globalno merilo 
glede varne, zanesljive in odgovorne 
uporabe in upravljanja nanotehnologije, ki 
zagotavljata tako visoke družbene kot 
industrijske donose.

Or. en

Predlog spremembe 1054
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1055
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nanotehnologije so spekter razvijajočih se 
tehnologij z dokazanim potencialom, ki 
imajo po tem, ko je raziskava prenesena v 
prelomne proizvode in proizvodne 

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

postopke, revolucionaren učinek na 
področju npr. materialov, IKT, 
proizvodnje, bioloških ved, zdravstvenega 
varstva in blaga za široko porabo.

Or. en

Predlog spremembe 1056
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1057
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora zagotoviti in okrepiti svoj 
položaj na svetovnem trgu s spodbujanjem 
sodelovanja v velikem obsegu in v 
številnih različnih vrednostnih verigah ter 
med različnimi industrijskimi sektorji, da 
bi spremenila krepitev procesa teh 

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

tehnologij v varne, trajnostne in tržno 
uspešne proizvode. Ocena tveganja, 
vodenja in odgovornega upravljanja so 
vprašanja, ki so odločilni dejavniki 
prihodnjega učinka nanotehnologij na 
družbo in gospodarstvo, zato bo program 
Obzorje 2020 podpiral dejavnosti na teh 
področjih.

Or. en

Predlog spremembe 1058
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1059
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1060
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1061
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (a) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Namenjen je popolnoma novim 
proizvodom, ki prinašajo trajnostne rešitve 
v številnih sektorjih, ob upoštevanju 
previdnostnega načela.

Or. en

Predlog spremembe 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Namenjen je popolnoma novim 
proizvodom, ki prinašajo trajnostne rešitve 
v številnih sektorjih, kot so na primer IKT, 
biološke vede, zdravstvo in blago za široko 
porabo.

Or. en

Predlog spremembe 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (b) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Zagotavljanje varnega razvoja in 
uporabe nanotehnologij

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

Or. fr
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Predlog spremembe 1064
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (b) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Zagotavljanje varnega razvoja in 
uporabe nanotehnologij

(b) Zagotavljanje varnega in zanesljivega
razvoja in uporabe nanotehnologij

Or. en

Predlog spremembe 1065
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj znanstvenih spoznanj glede 
morebitnega učinka nanotehnologij in 
nanosistemov na zdravje ali okolje in 
zagotavljanje orodij za oceno tveganja in 
upravljanje v celotnem življenjskem ciklu.

Razvoj znanstvenih spoznanj glede 
morebitnega učinka nanotehnologij in 
nanosistemov na zdravje ali okolje in 
zagotavljanje namensko ustreznih orodij, 
pri katerih se ne uporabljajo živali, za 
oceno tveganja in upravljanje v celotnem 
življenjskem ciklu.

Or. en

Obrazložitev

Proizvaja se vse več nanomaterialov, ki se nato uporabljajo v različnih izdelkih.  Mnogi 
obstoječi preskusi toksičnosti niso primerni za oceno nanomaterialov, zato je nujno potreben 
nov, za človeka uporaben pristop do testiranja nanomaterialov, pri katerem se ne uporabljajo 
živali. 

Predlog spremembe 1066
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (c) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osredotočanje na upravljanje 
nanotehnologije v družbeno korist.

Osredotočanje na upravljanje 
nanotehnologije v družbeno korist, ob 
upoštevanju previdnostnega načela, ter 
ocenjevanje družbene sprejemljivosti in 
primernosti posameznih uporab.

Or. en

Predlog spremembe 1067
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osredotočanje na upravljanje 
nanotehnologije v družbeno korist.

Osredotočanje na upravljanje 
nanotehnologije v družbeno korist in 
družbena sprejemljivost posamezne 
uporabe nanotehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 1068
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (d) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 1069
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (d) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.2 – točka 1.2.3 – točka (e) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Razvoj tehnik, merilnih metod in 
opreme, ki povečujejo zmogljivost

(e) Razvoj tehnik, karakterizacije, merilnih 
metod in opreme, ki povečujejo 
zmogljivost.

Or. en

Predlog spremembe 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju naprednih materialov je razviti 
materiale z novimi funkcionalnostmi in 
izboljšanimi lastnostmi za bolj 
konkurenčne proizvode, ki zmanjšajo 
učinek na okolje in porabo virov.

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju naprednih materialov je razviti 
materiale z novimi funkcionalnostmi (ali 
nove materiale za določeno funkcijo) in 
izboljšanimi lastnostmi za bolj 
konkurenčne proizvode, ki zmanjšajo 
učinek na okolje in porabo virov.

Or. en

Predlog spremembe 1072
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju naprednih materialov je razviti 
materiale z novimi funkcionalnostmi in 
izboljšanimi lastnostmi za bolj 
konkurenčne proizvode, ki zmanjšajo 
učinek na okolje in porabo virov.

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju naprednih materialov je razviti 
materiale z novimi funkcionalnostmi ali za 
posebne funkcije in z izboljšanimi 
lastnostmi za bolj konkurenčne proizvode, 
ki so dostopni potrošnikom in zmanjšajo 
učinek na okolje in porabo virov.

Or. fr

Predlog spremembe 1073
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju naprednih materialov je razviti 
materiale z novimi funkcionalnostmi in 
izboljšanimi lastnostmi za bolj 
konkurenčne proizvode, ki zmanjšajo 

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju naprednih materialov je razviti 
materiale z novimi funkcionalnostmi ali 
nove materiale za posebne funkcije in z 
izboljšanimi lastnostmi za bolj dostopne in 
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učinek na okolje in porabo virov. konkurenčne proizvode, ki zmanjšajo 
učinek na okolje in porabo virov.

Or. fr

Predlog spremembe 1074
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju naprednih materialov je razviti 
materiale z novimi funkcionalnostmi in 
izboljšanimi lastnostmi za bolj 
konkurenčne proizvode, ki zmanjšajo 
učinek na okolje in porabo virov.

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju naprednih materialov je razviti 
materiale z novimi funkcionalnostmi in 
izboljšanimi lastnostmi za bolj 
konkurenčne proizvode, ki zmanjšajo 
učinek na okolje in porabo virov ter 
izboljšajo varnost in zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 1075
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1076
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Novi napredni materiali so potrebni za 
razvoj trajnostnih proizvodov in postopkov 
z boljšimi lastnostmi. Takšni materiali so 
del rešitve za naše industrijske in družbene 
izzive, saj se bolje obnesejo pri uporabi, 
zahteve glede virov in energije so manjše, 
nudijo pa tudi trajnost do izrabe 
proizvodov.

Novi napredni materiali so potrebni za 
razvoj trajnostnih proizvodov in postopkov 
z boljšimi lastnostmi ter za nadomestitev 
redkih virov, kot so redki zemeljski 
elementi. Takšni materiali so del rešitve za 
naše industrijske in družbene izzive, saj se 
bolje obnesejo pri uporabi, zahteve glede 
virov in energije so manjše, nudijo pa tudi 
trajnost do izrabe proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 1077
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Novi napredni materiali so potrebni za 
razvoj trajnostnih proizvodov in postopkov 
z boljšimi lastnostmi. Takšni materiali so 
del rešitve za naše industrijske in družbene 
izzive, saj se bolje obnesejo pri uporabi, 
zahteve glede virov in energije so manjše, 
nudijo pa tudi trajnost do izrabe 
proizvodov.

Novi napredni materiali so potrebni za 
razvoj trajnostnih, varnih in zanesljivih
proizvodov in postopkov z boljšimi 
lastnostmi. Takšni materiali so del rešitve 
za naše industrijske in družbene izzive, saj 
se bolje obnesejo pri uporabi, zahteve 
glede virov in energije so manjše, nudijo 
pa tudi trajnost, varnost in zaščito do 
izrabe proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V uporabo usmerjen razvoj pogosto 
zahteva oblikovanje popolnoma novih 
materialov, ki so sposobni zagotoviti 
načrtovane lastnosti med uporabo. Taki 
materiali so pomemben element v dobavni 
verigi proizvodnje, ki ustvarja visoko 
vrednost. So tudi temelj za napredek na 
medsektorskih tehnoloških področjih (na 
primer področje bioznanosti, elektronike in 
fotonike) in v tako rekoč vseh tržnih 
sektorjih. Materiali sami po sebi 
predstavljajo ključen korak za povečanje 
vrednosti proizvodov in njihovih lastnosti. 
Ocenjena vrednost in učinek naprednih 
materialov sta precejšnja, s stopnjo letne 
rasti v višini približno 6 % in pričakovanim 
tržnim obsegom naročil v višini 
100 milijard EUR do leta 2015.

V uporabo usmerjen razvoj pogosto 
zahteva oblikovanje popolnoma novih 
materialov, ki so sposobni zagotoviti 
načrtovane lastnosti med uporabo. Taki 
materiali so pomemben element v dobavni 
verigi proizvodnje, ki ustvarja visoko 
vrednost. So tudi temelj za napredek na 
medsektorskih tehnoloških področjih (na 
primer področje bioznanosti, elektronike in 
fotonike za uporabo na področju zdravja, 
gradbeništva in prometa med drugimi 
industrijskimi sektorji) in v tako rekoč 
vseh tržnih sektorjih. Materiali sami po 
sebi predstavljajo ključen korak za 
povečanje vrednosti proizvodov in njihovih 
lastnosti. Ocenjena vrednost in učinek 
naprednih materialov sta precejšnja, s 
stopnjo letne rasti v višini približno 6 % in 
pričakovanim tržnim obsegom naročil v 
višini 100 milijard EUR do leta 2015.

Or. en

Predlog spremembe 1079
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi pospešili napredek, se spodbuja 
multidisciplinaren in usklajen pristop, ki 
vključuje kemijo, fiziko, inženirske 
znanosti, teoretično in računalniško 
modeliranje, biološke znanosti in vedno 
bolj tudi ustvarjalno industrijsko 
oblikovanje.

Da bi pospešili napredek, se spodbuja 
multidisciplinaren in usklajen pristop, ki
koristi ugodnosti od vodilne evropske 
raziskovalne infrastrukture in vključuje 
kemijo, fiziko, inženirske znanosti, 
teoretično in računalniško modeliranje, 
biološke znanosti in vedno bolj tudi 
ustvarjalno industrijsko oblikovanje.

Or. en



AM\907546SL.doc 33/159 PE492.765v01-00

SL

Predlog spremembe 1080
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbuja se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih 
odpadkov kot osnovo za nove proizvode, 
npr. CO2 kot podlago za fine kemikalije.

Spodbujajo se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih 
odpadkov kot osnove za nove proizvode.

Or. en

Predlog spremembe 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbuja se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih
odpadkov kot osnovo za nove proizvode, 
npr. CO2 kot podlago za fine kemikalije.

Spodbuja se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov, in sicer z uporabo obnovljivih 
surovin iz biomase in ponovno uporabo 
njihovih odpadnih spojin kot osnove za 
nove proizvode, npr. CO2 kot podlago za 
fine kemikalije in alternativna goriva.

Or. en

Predlog spremembe 1082
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbuja se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih 
odpadkov kot osnovo za nove proizvode, 
npr. CO2 kot podlago za fine kemikalije.

Spodbuja se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih 
odpadkov kot osnovo za nove proizvode, 
npr. CO2 kot podlago za fine kemikalije in 
alternativna goriva ter urbano rudarjenje 
za recikliranje in ponovno uporabo redkih 
zemeljskih elementov.

Or. en

Predlog spremembe 1083
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbuja se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih 
odpadkov kot osnovo za nove proizvode, 
npr. CO2 kot podlago za fine kemikalije.

Spodbuja se nova združenja za zelene 
inovacije in industrijske simbioze, ki 
industrijskim panogam omogočajo 
diverzifikacijo, širitev njihovih poslovnih 
modelov in ponovno uporabo njihovih 
odpadkov kot osnovo za nove proizvode, 
npr. z uporabo CO2 kot podlage za fine 
kemikalije in alternativna goriva namesto 
virov CO2 v fosilnih gorivih.

Or. en

Predlog spremembe 1084
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (a) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave glede funkcionalnih materialov, 
večfunkcionalnih materialov in strukturnih 
materialov za inovacije v vseh industrijskih 
sektorjih.

Sinteza (ustvarjanje) in raziskave glede 
funkcionalnih materialov, 
večfunkcionalnih materialov in strukturnih 
materialov za inovacije v vseh industrijskih 
sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) novi materiali in tehnike za 
ohranjanje in obnavljanje kulturne 
dediščine

Or. en

Predlog spremembe 1086
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in razvoj, da se zagotovi 
učinkovit in trajnosten naknadni razvoj, ki 
bo omogočil industrijsko proizvodnjo 
prihodnjih proizvodov.

Raziskave in razvoj, da se zagotovi 
učinkovit in trajnosten, varen in zanesljiv
naknadni razvoj, ki bo omogočil
industrijsko proizvodnjo prihodnjih 
proizvodov.

Or. en
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Predlog spremembe 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in razvoj, da se zagotovi 
učinkovit in trajnosten naknadni razvoj, ki 
bo omogočil industrijsko proizvodnjo 
prihodnjih proizvodov.

Raziskave in razvoj, da se zagotovi 
učinkovit in trajnosten naknadni razvoj, ki 
bo omogočil industrijsko proizvodnjo 
prihodnjih pametnih proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (d) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Materiali za trajnostno industrijo z 
nizkimi emisijami ogljika

(d) Materiali za trajnostno industrijo z 
nizkimi emisijami

Or. en

Predlog spremembe 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (d) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
obnašanje potrošnikov, ki zmanjšuje 
povpraševanje po energiji in spodbuja 
proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika.

Razvoj novih proizvodov in uporab, 
pridobljenih iz biomase in CO2 kot vira 
ogljika ter obnašanje potrošnikov, ki 
zmanjšuje povpraševanje po energiji in 
spodbuja proizvodnjo z nizkimi emisijami 
ogljika ter obenem zmanjšuje vpliv na 
okolje.
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Or. en

Predlog spremembe 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (d) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
obnašanje potrošnikov, ki zmanjšuje 
povpraševanje po energiji in spodbuja 
proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika.

Razvoj novih proizvodov in uporab, 
poslovnih modelov ter odgovorno
obnašanje potrošnikov, ki zmanjšuje 
povpraševanje po energiji in spodbuja 
proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika..

Or. en

Predlog spremembe 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (d) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
obnašanje potrošnikov, ki zmanjšuje 
povpraševanje po energiji in spodbuja 
proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika.

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
obnašanje potrošnikov, ki zmanjšuje 
povpraševanje po energiji in spodbuja 
proizvodnjo z nizkimi emisijami.

Or. en

Predlog spremembe 1092
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (d) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj novih proizvodov in uporab ter 
obnašanje potrošnikov, ki zmanjšuje 
povpraševanje po energiji in spodbuja
proizvodnjo z nizkimi emisijami ogljika.

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. en

Predlog spremembe 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) Nove surovine za kemično industrijo
Srednjeročni in dolgoročni razvoj 
alternativnih osnovnih polproizvodov za 
kemično industrijo, vključno z novimi 
tehnologijami za sintetični plin, od 
premoga, biomase in odpadnih materialov 
do okolju prijaznega nadomestka za nafto 
kot vira ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (e) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Materiali za ustvarjalne industrijske 
panoge

(e) Ohranjanje in boljša uporaba evropske 
dediščine

Or. it
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Obrazložitev

Potreben je širši naslov.

Predlog spremembe 1095
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (e) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba oblikovanja in razvoj 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
ohranjanjem materialov, ki imajo 
zgodovinsko ali kulturno vrednost.

Uporaba oblikovanja in razvoj 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
ohranjanjem materialov, ki imajo 
zgodovinsko ali kulturno vrednost, pa tudi 
s popolnoma novimi materiali.

Or. en

Predlog spremembe 1096
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (e) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba oblikovanja in razvoj 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
ohranjanjem materialov, ki imajo 
zgodovinsko ali kulturno vrednost.

Uporaba oblikovanja in razvoj 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
ohranjanjem materialov, ki imajo 
zgodovinsko ali kulturno vrednost, pa tudi 
s popolnoma novimi materiali.

Or. en

Predlog spremembe 1097
Judith A. Merkies
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (f) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Meroslovje, karakterizacija, 
standardizacija in nadzor kakovosti

(f) Meroslovje, karakterizacija, 
standardizacija, potrjevanje in nadzor 
kakovosti

Or. en

Predlog spremembe 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (f) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje tehnologij, kot so 
karakterizacija, nedestruktivno vrednotenje 
in napovedno modeliranje za napredek na 
področju znanosti in inženiringa 
materialov.

Spodbujanje tehnologij, kot so 
karakterizacija, nedestruktivno 
vrednotenje, nepretrgano ocenjevanje, 
spremljanje in napovedno modeliranje za 
napredek na področju znanosti in 
inženiringa materialov.

Or. en

Predlog spremembe 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (g) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabe materialov, 
vključno z doprinosom k rešitvi izziva 
glede surovin, ter pristopi inovativnega 
poslovnega modela.

Or. en
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Predlog spremembe 1100
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (g) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabe materialov, 
nadomeščanje kritičnih surovin ali 
nevarnih snovi. Oblikovanje pristopov
inovativnega poslovnega modela.

Or. en

Predlog spremembe 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (g) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabe materialov 
in pristopi inovativnega poslovnega 
modela ter določitev kritičnih virov za 
rešitev velikega obsega glede 
industrializacije 

Or. en

Predlog spremembe 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (g) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabe ponovne 
uporabe, popravila in recikliranja
materialov in pristopi inovativnega 
poslovnega modela.

Or. en

Predlog spremembe 1103
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (g) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Raziskave in razvoj za preučevanje 
nadomestnih možnosti uporabe materialov 
– po opredelitvi kritičnih virov – in 
pristopi inovativnega poslovnega modela.

Or. fr

Predlog spremembe 1104
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (g) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 1105
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (g) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka (g) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

zdravstveni, kemijski, kmetijski in živilski
sektor.

Or. en

Predlog spremembe 1108
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1109
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Biotehnologije lahko spodbudijo razvoj novih virov energije (na pr. biometana). Odstavek, v 
katerem so opisane dejavnosti (1.4.3), vsebuje jasno ugotovitev, da razvoj biotehnologij lahko 
pripelje do novih industrijskih izdelkov in postopkov. Zato ga je treba vključiti tudi v uvod k 
posebnemu cilju na področju biotehnologije. 

Predlog spremembe 1110
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1112
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sl

Predlog spremembe 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Z biotehnologijo je mogoče razviti nove vire energije. Da je z razvojem biotehnologije 
mogoče ustvariti nove proizvode in industrijske procese, je jasno navedeno v odstavku 1.4.3, 
ki opisuje dejavnosti na tem področju. Zato bi moralo biti to navedeno tudi v uvodu 
posebnega cilja za biotehnologijo.

Predlog spremembe 1115
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Močna znanstvena, tehnološka in 
inovacijska baza na področju 
biotehnologije bo podprla poznavanje 
vplivov in posledic te tehnologije. Ta 
položaj se bo še bolj okrepil z vključitvijo 
ocene zdravja in varnosti ter 
gospodarskega in okoljskega vpliva 
uporabe tehnologije in upravnih vidikov 
splošnih in posebnih tveganj pri uporabi 
biotehnologije.

Or. en
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Predlog spremembe 1116
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Močna znanstvena, tehnološka in 
inovacijska baza na področju 
biotehnologije bo podprla evropske 
industrijske panoge in s tem zagotovila 
vodilni položaj v tej ključni omogočitveni 
tehnologiji. Ta položaj se bo še bolj okrepil 
z vključitvijo ocene varnosti in upravnih 
vidikov splošnih tveganj pri uporabi 
biotehnologije, pri čemer se zagotovi 
spoštovanje previdnostnega načela.

Or. es

Obrazložitev

V okviru obvladovanju tveganja v zvezi z biotehnologijo se omeni previdnostno načelo.

Predlog spremembe 1117
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 
vrsto novih uporab ter okrepila industrijsko 
bazo Unije in njeno inovacijsko 
zmogljivost. Primeri, ki kažejo vedno večji 
pomen biotehnologije, so uporabe v 
industriji, vključno z biokemikalijami, 
katerih tržni delež naj bi se povečal na 12–
20 % kemične proizvodnje do leta 2015. 
Biotehnologija obravnava tudi številna od 
t. i. dvanajstih pravil zelene kemije zaradi 
selektivnosti in učinkovitosti biosistemov. 
Morebitna ekonomska bremena za podjetja 

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 
vrsto novih uporab ter okrepila industrijsko 
bazo Unije in njeno inovacijsko 
zmogljivost. Primeri, ki kažejo vedno večji 
pomen biotehnologije, so uporabe v 
industriji, vključno z biološkimi zdravili in
biokemikalijami, katerih tržni delež naj bi 
se povečal na 12–20 % kemične 
proizvodnje do leta 2015. Tudi zaradi vse 
večje nevarnosti bakterij, ki so odporne na 
več zdravil, in zaradi neizpolnjenih potreb 
na terapevtskih področjih, kot so rakove 
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Unije se lahko zmanjšajo z izkoriščanjem 
potenciala biotehnoloških procesov in 
bioloških izdelkov za zmanjšanje emisij 
CO2, ki bodo po ocenah znašale od 1 do 
2,5 milijarde ton ekv. CO2 na leto do 
leta 2030. V evropskem biofarmacevtskem 
sektorju že približno 20 % zdravil izhaja iz 
biotehnologije, do 50 % teh zdravil je 
novih. Biotehnologija odpira tudi nove 
možnosti za izkoriščanje ogromnega 
potenciala morskih virov za proizvodnjo 
inovativnih industrijskih, zdravstvenih in 
okoljskih uporab. Za nastajajoč sektor 
morske (modre) tehnologije je predvideno, 
da bo rasel za 10 % na leto.

in nevrodegenerativne bolezni, prinaša 
biotehnologija možnost razvoja 
popolnoma novih ciljev zdravil za bolj 
učinkovito zdravljenje. Večjo pozornost bi 
bilo treba nameniti tako biološkim 
zdravilom kot njihovim analogom, ki so 
pridobljeni s pomočjo inovativne 
sistemske biologije in pristopa 
biosintetičnega inženiringa ter 
polsintetičnega pristopa. Biotehnologija 
obravnava tudi številna od t. i. dvanajstih 
pravil zelene kemije zaradi selektivnosti in 
učinkovitosti biosistemov. Morebitna 
ekonomska bremena za podjetja Unije se 
lahko zmanjšajo z izkoriščanjem potenciala 
biotehnoloških procesov in bioloških 
izdelkov za zmanjšanje emisij CO2, ki 
bodo po ocenah znašale od 1 do 
2,5 milijarde ton ekv. CO2 na leto do 
leta 2030. V evropskem biofarmacevtskem 
sektorju že približno 20 % zdravil izhaja iz 
biotehnologije, do 50 % teh zdravil je 
novih. Vrhunske tehnologije, kot so 
sintetična biologija, so obetavne za 
trajnostna goriva in goriva, nevtralna z 
vidika emisij ogljika, proizvodnjo finih 
kemikalij, vključno s farmacevtskimi 
izdelki, okolju prijazne proizvodne 
tehnike, nove zdravstvene aplikacije in 
bionanomateriale. Biotehnologija odpira 
tudi nove možnosti za izkoriščanje 
ogromnega potenciala morskih virov za 
proizvodnjo inovativnih industrijskih, 
zdravstvenih in okoljskih uporab. Za 
nastajajoč sektor morske (modre) 
tehnologije je predvideno, da bo rasel za 10 
% na leto.

Or. en

Predlog spremembe 1118
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Biotehnologija je pomembna tudi v kmetijskih uporabah.

Predlog spremembe 1120
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 
vrsto novih uporab ter okrepila industrijsko 
bazo Unije in njeno inovacijsko 
zmogljivost. Primeri, ki kažejo vedno večji 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 
vrsto novih uporab ter okrepila industrijsko 
bazo Unije in njeno inovacijsko 
zmogljivost. Primeri, ki kažejo vedno večji 
pomen biotehnologije, so uporabe v 
industriji, vključno z biokemikalijami, 
katerih tržni delež naj bi se povečal na 12–
20 % kemične proizvodnje do leta 2015. 
Biotehnologija obravnava tudi številna od 

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

t. i. dvanajstih pravil zelene kemije zaradi 
selektivnosti in učinkovitosti biosistemov. 
Morebitna ekonomska bremena za podjetja 
Unije se lahko zmanjšajo z izkoriščanjem 
potenciala biotehnoloških procesov in 
bioloških izdelkov za zmanjšanje emisij 
CO2, ki bodo po ocenah znašale od 1 do 
2,5 milijarde ton ekv. CO2 na leto do
leta 2030. V evropskem biofarmacevtskem 
sektorju že približno 20 % zdravil izhaja iz 
biotehnologije, do 50 % teh zdravil je 
novih. S pomočjo biotehnologije bosta 
kmetijska proizvodnja in proizvodnja 
hrane bolj vzdržni, saj bosta bolj 
učinkoviti, njun vpliv na okolje pa manjši.
Biotehnologija odpira tudi nove možnosti 
za izkoriščanje ogromnega potenciala 
morskih virov za proizvodnjo inovativnih 
uporab na področju industrije, zdravstva, 
energije, energetske učinkovitosti in 
okolja. Za nastajajoč sektor morske 
(modre) tehnologije je predvideno, da bo 
rasel za 10 % na leto.

Or. en

Predlog spremembe 1122
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 
vrsto novih uporab ter okrepila industrijsko 
bazo Unije in njeno inovacijsko 
zmogljivost. Primeri, ki kažejo vedno večji 
pomen biotehnologije, so uporabe v 
industriji, vključno z biokemikalijami, 
katerih tržni delež naj bi se povečal na 12–
20 % kemične proizvodnje do leta 2015. 
Biotehnologija obravnava tudi številna od 
t. i. dvanajstih pravil zelene kemije zaradi 
selektivnosti in učinkovitosti biosistemov. 

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

Morebitna ekonomska bremena za podjetja 
Unije se lahko zmanjšajo z izkoriščanjem 
potenciala biotehnoloških procesov in 
bioloških izdelkov za zmanjšanje emisij 
CO2, ki bodo po ocenah znašale od 1 do 
2,5 milijarde ton ekv. CO2 na leto do 
leta 2030. V evropskem biofarmacevtskem 
sektorju že približno 20 % zdravil izhaja iz 
biotehnologije, do 50 % teh zdravil je 
novih. Biotehnologija odpira tudi nove 
možnosti za izkoriščanje ogromnega 
potenciala morskih virov za proizvodnjo 
inovativnih industrijskih, zdravstvenih, 
kemijskih, energetskih in okoljskih 
uporab. Za nastajajoč sektor morske 
(modre) tehnologije je predvideno, da bo 
rasel za 10 % na leto.

Or. en

Predlog spremembe 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biotehnologija, katere gonilna sila je 
širjenje znanja o živih sistemih, bo prinesla 
vrsto novih uporab ter okrepila industrijsko 
bazo Unije in njeno inovacijsko 
zmogljivost. Primeri, ki kažejo vedno večji 
pomen biotehnologije, so uporabe v 
industriji, vključno z biokemikalijami, 
katerih tržni delež naj bi se povečal na 12–
20 % kemične proizvodnje do leta 2015. 
Biotehnologija obravnava tudi številna od 
t. i. dvanajstih pravil zelene kemije zaradi 
selektivnosti in učinkovitosti biosistemov. 
Morebitna ekonomska bremena za podjetja 
Unije se lahko zmanjšajo z izkoriščanjem 
potenciala biotehnoloških procesov in 
bioloških izdelkov za zmanjšanje emisij 
CO2, ki bodo po ocenah znašale od 1 do 

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

2,5 milijarde ton ekv. CO2 na leto do 
leta 2030. V evropskem biofarmacevtskem 
sektorju že približno 20 % zdravil izhaja iz 
biotehnologije, do 50 % teh zdravil je 
novih. Biotehnologija odpira tudi nove 
možnosti za izkoriščanje ogromnega 
potenciala morskih virov za proizvodnjo 
inovativnih industrijskih, zdravstvenih, 
energetskih, kemijskih in okoljskih 
uporab. Za nastajajoč sektor morske 
(modre) tehnologije je predvideno, da bo 
rasel za 10 % na leto.

Or. en

Predlog spremembe 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

potenciala morskih virov za proizvodnjo 
inovativnih industrijskih, zdravstvenih, 
kemičnih, energetskih in okoljskih uporab. 
Za nastajajoč sektor morske (modre) 
tehnologije je predvideno, da bo rasel za 
10 % na leto.

Or. fr

Obrazložitev

Z biotehnologijo je mogoče razviti nove vire energije. Da je z razvojem biotehnologije 
mogoče ustvariti nove proizvode in industrijske procese, je jasno navedeno v odstavku 1.4.3, 
ki opisuje dejavnosti na tem področju. Zato bi moralo biti to navedeno tudi v tem besedilu.

Predlog spremembe 1125
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (a) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Krepitev vrhunskih biotehnologij kot 
gonila prihodnjih inovacij

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

Or. xm

Predlog spremembe 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Razvoj novih tehnoloških področij, kot so 
sintetična biologija, tehnologije mrež in 
mikromrež (biočipov), bioinformatika, 
nanobiotehnologija in sistemska biologija, 
ki obetajo popolnoma nove načine 
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uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Potencial biotehnologije ne sme biti omejen le na industrijske postopke, temveč mora zajemati 
vse pomembne proizvode in postopke.

Predlog spremembe 1128
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1129
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Razvoj novih tehnoloških področij, kot so 
sintetična biologija, bioinformatika in 
sistemska biologija, biološka zdravila, ki 
obetajo popolnoma nove načine uporabe, 
na primer biološko aktivnih naravnih 
peptidov, z dokazanim farmakološkim 
učinkom.

Or. en

Predlog spremembe 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (b) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Industrijski procesi, ki temeljijo na 
biotehnologiji

(b) Proizvodi in procesi, ki temeljijo na 
biotehnologiji

Or. en

Predlog spremembe 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Razvoj industrijske biotehnologije in 
oblikovanje biopostopkov na industrijski 
ravni za konkurenčne industrijske 
proizvode in procese (npr. na področju 
kemije, zdravja, rudarstva, energije, 
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njene okoljske razsežnosti. celuloze in papirja, izdelkov iz vlaken,
tekstila iz lesenih vlaken, škroba, živilske 
predelave) in njene okoljske razsežnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1133
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Razvoj tehnoloških platform (~omike (npr. 
genomika, metagenomika, proteomika), 
molekularna orodja) zaznavanje, 
odkrivanje in analiza biomarkerja, 
odkrivanje in analiza drog) za krepitev 
vodilnega položaja in konkurenčne 
prednosti v številnih gospodarskih 
sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 1135
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sistemska biologija je najširši izraz, zato bi ga bilo treba omeniti na prvem mestu. Ostali 
izrazi označujejo specifična področja.

Predlog spremembe 1137
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Razvoj tehnoloških platform (npr. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekularna orodja) za krepitev vodilnega 
položaja in konkurenčne prednosti v 
številnih gospodarskih sektorjih. Podpora 
diagnostičnim orodjem, če so povezana z 
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zdravljenjem.

Or. en

Predlog spremembe 1139
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c) – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni in etični pomisleki
Pri zasnovi političnih postopkov 
upoštevanje družbenih in etičnih 
pomislekov glede nekaterih vrst 
tehnologij, in sicer z oblikovanjem meril 
ocenjevanja in postopkov za široko 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 1140
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) Okoljski, družbeni in etični pomisleki
Cilj je upoštevati okoljske, družbene in 
etične pomisleke glede nekaterih vrst 
tehnologije z oblikovanjem ocenjevalnega 
postopka, ki bo vključeval široko 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi.

Or. en
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Predlog spremembe 1141
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) Odpiranje etičnih vprašanj
Razvoj izdelkov in tehnologij za 
popolnoma nova protimikrobna 
(popolnoma novi antibiotiki in njihova 
nadomestila), (varnejša) cepiva in zdravila 
proti genskim motnjam in boleznim, ki so 
povezane z demografskimi spremembami. 

Or. en

Predlog spremembe 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) Razvoj družbene razsežnosti 
biotehnologije. Osredotočanje na 
upravljanje biotehnologije v družbeno 
korist ob upoštevanju etičnih omejitev.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije je izrecno omenjena družbena razsežnost nanotehnologije. Ta točka ima 
vsaj tak pomen tudi v biotehnologiji. 

Predlog spremembe 1143
Judith A. Merkies
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 a. Ekološke inovacije
Posebni cilj za ekološke inovacije
Posebni cilj za ekološke inovacije je 
spodbujati inovativno evropsko industrijo 
in inovacijsko skupnost, ki bosta ciljno 
ustvarjali nove izdelke, postopke in 
storitve, ki prinašajo zeleno rast in koristi 
za okolje, ter s pomočjo katerih bosta 
priznani kot vodilni v svetu. Cilj je 
povečati učinkovitost uporabe virov, 
zmanjšati vplive na okolje, preprečiti 
onesnaženje (voda) in/ali doseči 
učinkovitejšo, uspešnejšo in bolj 
odgovorno uporabo naravnih virov.
1,4 Utemeljitev in dodana vrednost Unije
Vodilni položaj industrije na področju 
ekoloških inovacij bo privedel do večje 
okoljske učinkovitosti in odpornosti v vseh 
gospodarskih panogah, kar bo obenem 
stroškovno učinkovito in na splošno dobro 
za posle in za družbo, od podeželskih do 
mestnih prebivalcev. Globalni trg (2020) 
za ekološko industrijo se hitro veča, ta 
poslovni sektor EU pa tudi že hitro raste. 
Ekološke industrije EU že prekašajo 
evropsko avtomobilsko industrijo in so 
pogosto vodilne v svetu. Obzorje 2020 
mora na tem graditi. Ekološke inovacije 
morajo prodreti v vse gospodarske panoge 
in področja družbe ter zagotoviti podlago 
za pomembno konkurenčno prednost 
Evrope, da se bo lahko soočila z izzivom 
trajnosti. Zaradi tega so ekološke 
inovacije ključna omogočitvena 
tehnologija.
Ekološke industrije zaznamuje prisotnost 
velikega števila malih in srednjih podjetij. 
Ta podjetja imajo približno polovico vseh 
zaposlenih. Zaradi tega morajo imeti mala 
in srednja podjetja v partnerstvu z večjimi 
industrijskimi partnerji vedno večjo vlogo 
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pri inovativnih novih tehnologijah in 
rešitvah ter pri njihovem izvajanju.
Ključni viri inovacij so na stičišču med 
ekološkimi inovacijami in drugimi 
omogočitvenimi tehnologijami, začenši z 
IKT (spremljanje in zaznavanje).
1.4.3a Splošne smernice dejavnosti
Ekološke inovacije so katera koli oblika 
inovacij, katerih rezultat ali cilj je bistven 
in viden napredek na poti do cilja 
trajnostnega razvoja, prek zmanjšanja 
vplivov na okolje, izboljšanja odpornosti 
na okoljske pritiske ali doseganja 
učinkovitejše ali odgovornejše rabe 
naravnih virov.
Dejavnosti ekoloških inovacij so 
osredotočene na trajnostne inovacije na 
(vseh) naslednjih področjih:
a) oskrba z zeleno energijo
b) energetska učinkovitost
c) učinkovitost materialov
d) zelena mobilnost
e) voda
f) odpadki

Or. en

Predlog spremembe 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni cilj raziskav in inovacij na 
področju sodobne proizvodnje in predelave 
je proizvodna podjetja, sisteme in 
postopke, kot jih poznamo danes, z 
izkoriščanjem ključnih omogočitvenih 
tehnologij preoblikovati v trajnostne, 
medsektorske proizvodne in predelovalne 
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procese in storitve. tehnologije, ki zahtevajo veliko znanja in 
prinašajo bolj inovativne proizvode, 
procese in storitve.

Or. en

Predlog spremembe 1145
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1146
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 1147
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodni sektor je zelo pomemben za 
evropsko gospodarstvo, saj je v letu 2007 
prispeval približno 17 % BDP in 
zaposloval približno 22 milijonov oseb v 
Uniji. Z zmanjšanjem gospodarskih 
trgovinskih ovir in omogočitvenim 
učinkom komunikacijske tehnologije je 
proizvodnja dobila močno konkurenco in 
se seli v države z najnižjimi skupnimi 
stroški. Zaradi visokih plač se mora 
evropski pristop k proizvodnji temeljito 
spremeniti, da bi ostala konkurenčna na 
svetovni ravni, Obzorje 2020 pa lahko k 
temu pripomore z združitvijo vseh 
zadevnih zainteresiranih strani.

Proizvodni sektor je zelo pomemben za 
evropsko gospodarstvo, saj je v letu 2007 
prispeval približno 17 % BDP in 
zaposloval približno 22 milijonov oseb v 
Uniji. Z zmanjšanjem gospodarskih 
trgovinskih ovir in omogočitvenim 
učinkom komunikacijske tehnologije je 
proizvodnja dobila močno konkurenco in 
se seli v države z najnižjimi skupnimi 
stroški. Evropski pristop k proizvodnji se 
mora temeljito spremeniti, da bi ostala 
konkurenčna na svetovni ravni, 
Obzorje 2020 pa lahko k temu pripomore z 
združitvijo vseh zadevnih zainteresiranih 
strani.

Or. en

Predlog spremembe 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodni sektor je zelo pomemben za 
evropsko gospodarstvo, saj je v letu 2007 
prispeval približno 17 % BDP in 
zaposloval približno 22 milijonov oseb v 
Uniji. Z zmanjšanjem gospodarskih 
trgovinskih ovir in omogočitvenim 
učinkom komunikacijske tehnologije je 

Proizvodni sektor je zelo pomemben za 
evropsko gospodarstvo, saj je v letu 2007 
prispeval približno 17 % BDP in 
zaposloval približno 22 milijonov oseb v 
Uniji, sestavljajo pa ga v glavnem mala in 
srednja podjetja. Z zmanjšanjem 
gospodarskih trgovinskih ovir in 
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proizvodnja dobila močno konkurenco in 
se seli v države z najnižjimi skupnimi 
stroški. Zaradi visokih plač se mora 
evropski pristop k proizvodnji temeljito 
spremeniti, da bi ostala konkurenčna na 
svetovni ravni, Obzorje 2020 pa lahko k 
temu pripomore z združitvijo vseh 
zadevnih zainteresiranih strani.

omogočitvenim učinkom komunikacijske 
tehnologije je proizvodnja dobila močno 
konkurenco in se seli v države z najnižjimi 
skupnimi stroški. Zaradi visokih plač se 
mora evropski pristop k proizvodnji 
temeljito spremeniti, da bi ostala 
konkurenčna na svetovni ravni, 
Obzorje 2020 pa lahko k temu pripomore z 
združitvijo vseh zadevnih zainteresiranih 
strani.

Or. en

Predlog spremembe 1149
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. en

Predlog spremembe 1151
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Spodbujanje trajnostne industrijske rasti s 
pospeševanjem strateškega prehoda s 
proizvodnje, ki temelji na stroških, na 
pristop, ki temelji na ustvarjanju dodane 
vrednosti, z uporabo tehnologij, ki so bile 
razvite v drugih sektorjih.
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Or. en

Predlog spremembe 1152
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Spodbujanje vzdržne industrijske rasti z 
olajševanjem strateškega premika v Evropi 
s stroškovno usmerjenega proizvodnega 
pristopa na proizvodni pristopi, ki temelji 
na ustvarjanju visoke dodane vrednosti, 
učinkovitosti materialov in sistemih 
zaprtih krogov.

Or. en

Predlog spremembe 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Spodbujanje vzdržne industrijske rasti z 
olajševanjem strateškega premika v Evropi 
s stroškovno usmerjenega proizvodnega 
pristopa na proizvodni pristopi, ki temelji 
na ustvarjanju visoke dodane vrednosti z 
inovativnim razvojem.

Or. en

Predlog spremembe 1154
Teresa Riera Madurell
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (b) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Tehnologije, ki omogočajo energetsko 
učinkovite stavbe

(b) Tehnologije, ki omogočajo energetsko 
učinkovite stavbe in tehnologije, ki 
omogočajo stavbe z majhnim vplivom na 
okolje

Or. En

Predlog spremembe 1155
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Zmanjšanje porabe energije in emisij CO2 
z raziskavami, razvojem in uporabo 
trajnostnih gradbenih tehnologij, z 
obravnavanjem vse vrednostne verige in 
spodbujanjem medsektorskih in 
multidisciplinarnih inovacij, obenem pa 
omogočanje novih poslovnih modelov in 
ponujanja vrednot državljanom.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti pomembno vlogo raziskav in inovacij v gradbenem sektorju, pa tudi pomen 
medsektorskih in multidisciplinarnih sinergij, ki bi morale biti z njim povezane.

Predlog spremembe 1156
Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmanjšanje porabe energije in emisij CO2 Zmanjšanje porabe energije in emisij CO2 



PE492.765v01-00 72/159 AM\907546SL.doc

SL

z razvojem in uporabo trajnostnih 
gradbenih tehnologij.

z raziskavami, razvojem in uporabo 
trajnostnih gradbenih tehnologij, z 
obravnavanjem vse vrednostne verige in 
spodbujanjem medsektorskih in 
multidisciplinarnih inovacij, obenem pa 
omogočanje novih poslovnih modelov in 
ponujanja vrednot državljanom.

Or. en

Predlog spremembe 1157
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 1158
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Zmanjšanje porabe energije in emisij CO2 
z razvojem in uporabo trajnostnih 
gradbenih tehnologij, obenem pa 
zmanjšanje splošnega vpliva stavb na 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 1159
Fiona Hall, Kent Johansson



AM\907546SL.doc 73/159 PE492.765v01-00

SL

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Zmanjšanje porabe energije in emisij CO2 
z razvojem in uporabo trajnostnih 
gradbenih tehnologij ter tehnologij za 
avtomatizacijo in nadzor.

Or. en

Predlog spremembe 1160
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Trajnostne in nizkoogljične tehnologije 
v energetsko intenzivnih predelovalnih 
industrijskih panogah

(c) Trajnostne in nizkoogljične tehnologije 
z manjšim vplivom na okolje v 
predelovalnih industrijskih panogah

Or. fr

Predlog spremembe 1161
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Trajnostne in nizkoogljične tehnologije 
v energetsko intenzivnih predelovalnih 
industrijskih panogah

(c) Trajnostne in nizkoogljične tehnologije 
z manjšim vplivom na okolje v energetsko 
intenzivnih predelovalnih industrijskih 
panogah

Or. fr



PE492.765v01-00 74/159 AM\907546SL.doc

SL

Predlog spremembe 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Trajnostne in nizkoogljične tehnologije 
v energetsko intenzivnih predelovalnih
industrijskih panogah

(c) Trajnostne tehnologije z nizkimi 
emisijami v energetsko intenzivnih 
predelovalnih industrijskih panogah

Or. en

Predlog spremembe 1163
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Trajnostne in nizkoogljične tehnologije 
v energetsko intenzivnih predelovalnih
industrijskih panogah

(c) Trajnostne in nizkoogljične tehnologije 
v energetsko intenzivnih predelovalnih
industrijskih panogah z intenzivno porabo 
virov

Or. en

Predlog spremembe 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbujati vključevanje obnovljivih virov energije v industrijske procese, da bomo 
lahko prešli na nizkoogljične termične industrijske procese. 

Predlog spremembe 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrijskih panog s precejšnjim 
povečanjem učinkovitosti izrabe virov in 
energije ter zmanjšanjem učinka na okolje 
takih industrijskih dejavnosti v vsej 
vrednostni verigi s spodbujanjem uporabe 
tehnologij z nizkimi emisijami ogljika, ki
vključujejo obnovljive vire energije in 
pametne sisteme naprednega nadzora.

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba vključevanje obnovljivih virov energije v industrijske termične 
procese, da bi jih dekarbonizirali.

Predlog spremembe 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Povečanje konkurenčnosti predelovalnih 
industrijskih panog s precejšnjim 
povečanjem učinkovitosti izrabe virov in 
energije ter zmanjšanjem učinka na okolje 
takih industrijskih dejavnosti v vsej 
vrednostni verigi s spodbujanjem uporabe 
tehnologij z nizkimi emisijami ogljika, na 
primer razvoj novih katalizatorjev za 
okolju prijaznejše in učinkovitejše 
procese.

Or. en

Predlog spremembe 1168
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.5 – točka 1.5.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1170
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1,5 – točka 1.5.3 – točka (d) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izpeljava konceptov in metodologij za 
prilagodljive poslovne modele in pristope 

Izpeljava konceptov in metodologij za 
prilagodljive poslovne modele in pristope 
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po meri, ki „temeljijo na znanju“. po meri, ki „temeljijo na znanju“. Podpora 
razvoju popolnoma novih ekološko 
inovativnih poslovnih modelov in 
alternativnih pristopov, ki temeljijo na 
produktivni rabi virov.

Or. en

Predlog spremembe 1171
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskovanja vesolja in 
inovacij je spodbujanje konkurenčne in 
inovativne vesoljske industrije in 
raziskovalne skupnosti za razvoj in 
izkoriščanje vesoljske infrastrukture, da bi 
izpolnili prihodnje potrebe politike Unije in 
družbene potrebe.

Posebni cilj raziskovanja vesolja in 
inovacij je po eni strani omogočanje 
evropskih zmožnosti za zasnovo, razvoj, 
zagon, upravljanje in izkoriščanje 
vesoljskih sistemov, po drugi strani pa
spodbujanje konkurenčne in inovativne 
vesoljske industrije in raziskovalne 
skupnosti za razvoj in izkoriščanje 
vesoljske infrastrukture, da bi izpolnili 
prihodnje potrebe politike Unije in 
družbene potrebe ter podprli gospodarsko 
rast, obenem pa omogočili izvajanje 
raznih pomembnih evropskih politik.

Or. en

Obrazložitev

Polovica prihodka od evropske vesoljske industrije je odvisna od komercialnega trga (gre za 
edinstveni primer na svetu), konkurenčnosti, inovativnosti in sposobnosti za ohranjanje 
zmožnosti dobave strateških proizvodov, zato ta industrija potrebuje gospodarsko podporo.
Brez te podpore je evropska neodvisnost na tem področju pod vprašanjem.

Predlog spremembe 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskovanja vesolja in 
inovacij je spodbujanje konkurenčne in 
inovativne vesoljske industrije in 
raziskovalne skupnosti za razvoj in 
izkoriščanje vesoljske infrastrukture, da bi 
izpolnili prihodnje potrebe politike Unije in 
družbene potrebe.

Posebni cilj raziskovanja vesolja in 
inovacij je spodbujanje konkurenčne in 
inovativne vesoljske industrije in 
raziskovalne skupnosti za razvoj in 
izkoriščanje vesoljske infrastrukture, 
uporab in storitev, da bi izpolnili prihodnje 
potrebe politike Unije in družbene potrebe.

Or. en

Predlog spremembe 1173
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskovanja vesolja in 
inovacij je spodbujanje konkurenčne in 
inovativne vesoljske industrije in 
raziskovalne skupnosti za razvoj in 
izkoriščanje vesoljske infrastrukture, da bi 
izpolnili prihodnje potrebe politike Unije in 
družbene potrebe.

Posebni cilj raziskovanja vesolja in 
inovacij je spodbujanje konkurenčne in 
inovativne vesoljske industrije in 
raziskovalne skupnosti za razvoj in 
izkoriščanje vesoljske infrastrukture, 
uporab in storitev, da bi izpolnili prihodnje 
potrebe politike Unije in družbene potrebe.

Or. fr

Predlog spremembe 1174
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj raziskovanja vesolja in 
inovacij je spodbujanje konkurenčne in 
inovativne vesoljske industrije in 
raziskovalne skupnosti za razvoj in

Posebni cilj raziskovanja vesolja in 
inovacij je spodbujanje konkurenčne in 
inovativne vesoljske industrije in 
raziskovalne skupnosti za izkoriščanje 
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izkoriščanje vesoljske infrastrukture, da bi 
izpolnili prihodnje potrebe politike Unije in 
družbene potrebe.

vesoljske infrastrukture, da bi izpolnili 
prihodnje potrebe politike Unije in 
družbene potrebe.

Or. en

Predlog spremembe 1175
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja z 
intenzivnejšim raziskovanjem vesolja in 
inovacijami je ključnega pomena za 
ohranjanje in varovanje zmožnosti Evrope, 
da dostopa do vesolja in v vesolju izvaja 
dejavnosti, ki podpirajo politike Unije, 
mednarodne strateške interese in 
konkurenčnost med uveljavljenimi in 
novimi državami z lastnimi programi 
vesoljskih poletov.

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja z 
intenzivnejšim raziskovanjem vesolja in 
inovacijami je ključnega pomena za 
ohranjanje in varovanje zmožnosti Evrope, 
da dostopa do vesolja in v vesolju izvaja 
dejavnosti, ki podpirajo politike Unije, 
mednarodne strateške interese in 
konkurenčnost med uveljavljenimi in 
novimi državami z lastnimi programi 
vesoljskih poletov. Dejavnosti, ki so 
komplementarne, načrtujejo in izvajajo 
EU, Evropska vesoljska agencija in 
države članice.

Or. en

Predlog spremembe 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja z 
intenzivnejšim raziskovanjem vesolja in 
inovacijami je ključnega pomena za 
ohranjanje in varovanje zmožnosti Evrope, 
da dostopa do vesolja in v vesolju izvaja 

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja z 
intenzivnejšim raziskovanjem vesolja in 
inovacijami na področju elektronskih 
komunikacij, opazovanja Zemlje, 
navigacije, znanosti in raziskovanja  je 



AM\907546SL.doc 81/159 PE492.765v01-00

SL

dejavnosti, ki podpirajo politike Unije, 
mednarodne strateške interese in 
konkurenčnost med uveljavljenimi in 
novimi državami z lastnimi programi 
vesoljskih poletov.

ključnega pomena za ohranjanje in 
varovanje zmožnosti Evrope, da dostopa 
do vesolja in v vesolju izvaja dejavnosti, ki 
podpirajo politike Unije, mednarodne 
strateške interese in konkurenčnost med 
uveljavljenimi in novimi državami z 
lastnimi programi vesoljskih poletov.

Or. en

Predlog spremembe 1177
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja z 
intenzivnejšim raziskovanjem vesolja in 
inovacijami je ključnega pomena za 
ohranjanje in varovanje zmožnosti Evrope, 
da dostopa do vesolja in v vesolju izvaja 
dejavnosti, ki podpirajo politike Unije, 
mednarodne strateške interese in 
konkurenčnost med uveljavljenimi in 
novimi državami z lastnimi programi 
vesoljskih poletov.

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja z 
intenzivnejšim raziskovanjem in 
inovacijami na področju opazovanja 
Zemlje, navigacije, telekomunikacij, 
znanosti in raziskovanja je ključnega 
pomena za ohranjanje in varovanje 
zmožnosti Evrope, da dostopa do vesolja in 
v vesolju izvaja dejavnosti, ki podpirajo 
politike Unije, mednarodne strateške 
interese in konkurenčnost med 
uveljavljenimi in novimi državami z 
lastnimi programi vesoljskih poletov.

Or. fr

Predlog spremembe 1178
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja z 
intenzivnejšim raziskovanjem vesolja in 
inovacijami je ključnega pomena za 

Krepitev javnega in zasebnega evropskega 
vesoljskega sektorja z intenzivnejšim 
raziskovanjem vesolja in inovacijami je 
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ohranjanje in varovanje zmožnosti Evrope, 
da dostopa do vesolja in v vesolju izvaja 
dejavnosti, ki podpirajo politike Unije, 
mednarodne strateške interese in 
konkurenčnost med uveljavljenimi in 
novimi državami z lastnimi programi 
vesoljskih poletov.

ključnega pomena za ohranjanje in 
varovanje zmožnosti Evrope, da dostopa 
do vesolja in v vesolju izvaja dejavnosti, ki 
podpirajo politike Unije, mednarodne 
strateške interese in konkurenčnost med 
uveljavljenimi in novimi državami in 
družbami z lastnimi programi vesoljskih 
poletov.

Or. en

Predlog spremembe 1179
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je pomemben, a pogosto neviden 
dejavnik, ki omogoča raznolike storitve in 
proizvode, ključne za sodobno družbo, kot 
so navigacija, sporočanje, vremenske 
napovedi in geografske informacije.
Oblikovanje in izvajanje politike na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni je 
vedno bolj odvisno od informacij, 
pridobljenih v vesolju. Svetovni vesoljski 
sektor hitro raste in se širi v nove regije
(npr. Kitajska, Južna Amerika). Evropska 
industrija je trenutno precejšen izvoznik 
vrhunskih satelitov za komercialne in 
znanstvene namene. Vedno večja svetovna 
konkurenca je izziv za Evropo na tem 
področju. Evropa želi zagotoviti, da njena 
industrija še naprej cveti na tem izredno 
konkurenčnem trgu. Poleg tega so podatki 
evropskih znanstvenih satelitov pripomogli 
k nekaterim najpomembnejšim 
znanstvenim prebojem na področju ved o 
Zemlji in astronomije v zadnjih desetletjih.
S to edinstveno zmogljivostjo ima evropski 
vesoljski sektor pomembno vlogo pri 
obravnavanju izzivov, opredeljenih s 
strategijo Evropa 2020.

Vesolje je pomemben, a pogosto neviden 
dejavnik, ki omogoča raznolike storitve in 
proizvode, ključne za sodobno družbo, kot 
so navigacija in komunikacija ter
vremenske napovedi in geografske 
informacije, pridobljene z opazovanjem 
Zemlje s sateliti. Oblikovanje in izvajanje 
politike na evropski, nacionalni in 
regionalni ravni je vedno bolj odvisno od 
informacij, pridobljenih v vesolju.
Svetovni vesoljski sektor hitro raste in se 
širi v nove regije (npr. Kitajska, Južna 
Amerika). Evropska vesoljska industrija
kljub gospodarski krizi v tehnološkem 
smislu ostaja na svetovni ravni. Te 
zmožnosti Evropo uvrščajo v ospredje na 
področju ved o vesolju in Zemlji, evropski 
industriji pa dajejo močnejšo vlogo na 
komercialnih trgih. V tem okviru je 
podpora konkurenčnosti celotne dobavne 
verige evropske vesoljske politike velik 
izziv, ki ga je treba obravnavati z ustrezno 
politiko na področju raziskav in razvoja 
ter organizirati po vsej Evropi, da bo 
evropska industrija lahko še naprej v 
koraku z mednarodnimi tekmeci, saj bo 
imela izrazito podporo močnih domačih 



AM\907546SL.doc 83/159 PE492.765v01-00

SL

trgov. Evropska industrija je trenutno 
precejšen izvoznik vrhunskih satelitov za 
komercialne in znanstvene namene. Vedno 
večja svetovna konkurenca je izziv za 
Evropo na tem področju. Evropa želi 
zagotoviti, da njena industrija še naprej 
cveti na tem izredno konkurenčnem trgu.
Poleg tega so podatki evropskih 
znanstvenih satelitov in sond pripomogli k 
nekaterim najpomembnejšim znanstvenim 
prebojem na področju ved o Zemlji, 
temeljne fizike in astronomije v zadnjih 
desetletjih. S to edinstveno zmogljivostjo 
ima evropski vesoljski sektor pomembno 
vlogo pri obravnavanju izzivov, 
opredeljenih s strategijo Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je pomemben, a pogosto neviden 
dejavnik, ki omogoča raznolike storitve in 
proizvode, ključne za sodobno družbo, kot
so navigacija, sporočanje, vremenske 
napovedi in geografske informacije. 
Oblikovanje in izvajanje politike na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni je 
vedno bolj odvisno od informacij, 
pridobljenih v vesolju. Svetovni vesoljski 
sektor hitro raste in se širi v nove regije 
(npr. Kitajska, Južna Amerika). Evropska 
industrija je trenutno precejšen izvoznik 
vrhunskih satelitov za komercialne in 
znanstvene namene. Vedno večja svetovna 
konkurenca je izziv za Evropo na tem 
področju. Evropa želi zagotoviti, da njena 
industrija še naprej cveti na tem izredno 
konkurenčnem trgu. Poleg tega so podatki 
evropskih znanstvenih satelitov pripomogli 

Vesolje je pomemben, a pogosto neviden 
dejavnik, ki omogoča raznolike storitve in 
proizvode, ključne za sodobno družbo, kot 
so navigacija, sporočanje, vremenske 
napovedi in geografske informacije. 
Oblikovanje in izvajanje politike na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni je 
vedno bolj odvisno od informacij, 
pridobljenih v vesolju. Svetovni vesoljski 
sektor hitro raste in se širi v nove regije 
(npr. Kitajska, Južna Amerika). Evropska 
industrija je trenutno precejšen izvoznik 
vrhunskih satelitov za komercialne 
(predvsem v sektorju elektronskih 
komunikacij) in znanstvene namene. 
Vedno večja svetovna konkurenca je izziv 
za Evropo na tem področju. Evropa želi 
zagotoviti, da njena industrija še naprej 
cveti na tem izredno konkurenčnem trgu. 
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k nekaterim najpomembnejšim 
znanstvenim prebojem na področju ved o 
Zemlji in astronomije v zadnjih desetletjih. 
S to edinstveno zmogljivostjo ima evropski 
vesoljski sektor pomembno vlogo pri 
obravnavanju izzivov, opredeljenih s 
strategijo Evropa 2020.

Poleg tega so podatki evropskih 
znanstvenih satelitov pripomogli k 
nekaterim najpomembnejšim znanstvenim 
prebojem na področju ved o Zemlji in 
astronomije v zadnjih desetletjih. S to 
edinstveno zmogljivostjo ima evropski 
vesoljski sektor pomembno vlogo pri 
obravnavanju izzivov, opredeljenih s 
strategijo Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vesolje je pomemben, a pogosto neviden 
dejavnik, ki omogoča raznolike storitve in 
proizvode, ključne za sodobno družbo, kot 
so navigacija, sporočanje, vremenske 
napovedi in geografske informacije. 
Oblikovanje in izvajanje politike na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni je 
vedno bolj odvisno od informacij, 
pridobljenih v vesolju. Svetovni vesoljski 
sektor hitro raste in se širi v nove regije 
(npr. Kitajska, Južna Amerika). Evropska 
industrija je trenutno precejšen izvoznik 
vrhunskih satelitov za komercialne in 
znanstvene namene. Vedno večja svetovna 
konkurenca je izziv za Evropo na tem 
področju. Evropa želi zagotoviti, da njena 
industrija še naprej cveti na tem izredno 
konkurenčnem trgu. Poleg tega so podatki 
evropskih znanstvenih satelitov pripomogli 
k nekaterim najpomembnejšim 
znanstvenim prebojem na področju ved o 
Zemlji in astronomije v zadnjih desetletjih. 
S to edinstveno zmogljivostjo ima evropski 
vesoljski sektor pomembno vlogo pri 
obravnavanju izzivov, opredeljenih s 

Vesolje je pomemben, a pogosto neviden 
dejavnik, ki omogoča raznolike storitve in 
proizvode, ključne za sodobno družbo, kot 
so navigacija, sporočanje, vremenske 
napovedi in geografske informacije. 
Oblikovanje in izvajanje politike na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni je 
vedno bolj odvisno od informacij, 
pridobljenih v vesolju. Svetovni vesoljski 
sektor hitro raste in se širi v nove regije 
(npr. Kitajska, Južna Amerika in Afrika). 
Evropska industrija je trenutno precejšen 
izvoznik vrhunskih satelitov za 
komercialne in znanstvene namene. Vedno 
večja svetovna konkurenca je izziv za 
Evropo na tem področju. Evropa želi 
zagotoviti, da njena industrija še naprej 
cveti na tem izredno konkurenčnem trgu. 
Poleg tega so podatki evropskih 
znanstvenih satelitov pripomogli k 
nekaterim najpomembnejšim znanstvenim 
prebojem na področju ved o Zemlji in 
astronomije v zadnjih desetletjih. S to 
edinstveno zmogljivostjo ima evropski 
vesoljski sektor pomembno vlogo pri 
obravnavanju izzivov, opredeljenih s 
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strategijo Evropa 2020. strategijo Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 %
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji razdrobljeno v nacionalnih programih 
nekaj držav članic. Da bi ohranili 
tehnološko in konkurenčno prednost, je 
potreben ukrep na ravni Unije, ki bo 
usklajeval raziskovanje vesolja, spodbujal 
sodelovanje raziskovalcev iz vseh držav 
članic in zmanjšal ovire za čezmejne 
skupne projekte raziskovanja vesolja. To 
je treba izvesti z usklajevanjem z Evropsko 
vesoljsko agencijo, ki uspešno upravlja 
industrijski razvoj satelitov in misije 
globoko v vesolje na medvladni podlagi z 
manjšim številom držav EU vse od 
leta 1975. Poleg tega bodo informacije, ki 
jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 
pobud Unije, Galileo in GMES.

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji razdrobljeno v nacionalnih programih 
nekaj držav članic in programih Evropske 
vesoljske agencije. Da bi ohranili 
tehnološko in konkurenčno prednost
Evrope ter v času finančne krize in 
proračunskih primanjkljajev izkoristili 
naložbe, je potreben ukrep na ravni Unije v 
povezavi z dejavnostmi raziskovanja 
vesolja držav članic, Evropske vesoljske 
agencije in industrije. Priprava 
strateškega raziskovalnega programa, pri 
katerem bi sodelovale industrija, Komisija 
in vesoljske agencije, bi morala zato biti 
rešitev za podporo bolje opredeljeni viziji 
bodoče tehnološke poti za evropski 
vesoljski sektor. Potrebni so tudi ukrepi 
na ravni Unije za spodbujanje 
sodelovanja raziskovalcev iz vseh držav 
članic in zmanjšanje ovir za čezmejne 
skupne projekte raziskovanja vesolja.
Poleg tega bodo informacije, ki jih 
zagotavljajo evropski sateliti, nudile vedno 
večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
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lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 
pobud Unije, Galileo in GMES.

Or. en

Predlog spremembe 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji razdrobljeno v nacionalnih programih 
nekaj držav članic. Da bi ohranili 
tehnološko in konkurenčno prednost, je 
potreben ukrep na ravni Unije, ki bo 
usklajeval raziskovanje vesolja, spodbujal 
sodelovanje raziskovalcev iz vseh držav 
članic in zmanjšal ovire za čezmejne 
skupne projekte raziskovanja vesolja. To je 
treba izvesti z usklajevanjem z Evropsko 
vesoljsko agencijo, ki uspešno upravlja 
industrijski razvoj satelitov in misije 
globoko v vesolje na medvladni podlagi z 
manjšim številom držav EU vse od 
leta 1975. Poleg tega bodo informacije, ki 
jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 
pobud Unije, Galileo in GMES.

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji razdrobljeno v nacionalnih programih 
nekaj držav članic. Da bi ohranili 
tehnološko in konkurenčno prednost, je 
potreben ukrep na ravni Unije, ki bo 
usklajeval raziskovanje vesolja, spodbujal 
sodelovanje raziskovalcev iz vseh držav 
članic in zmanjšal ovire za čezmejne 
skupne projekte raziskovanja vesolja. To je 
treba izvesti z usklajevanjem z Evropsko 
vesoljsko agencijo, ki uspešno upravlja 
industrijski razvoj satelitov in misije 
globoko v vesolje na medvladni podlagi z 
manjšim številom držav EU vse od 
leta 1975. Poleg tega bodo informacije, ki 
jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 
pobud Unije, Galileo in GMES, pa tudi v 
sektorju elektronskih komunikacij, ki bo 
prispeval k doseganju ciljev digitalne 
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agende Unije, na primer z odpravo 
digitalne vrzeli, s čimer bi po vsem 
evropskem ozemlju omogočili vzpostavitev 
e-poslovanja in posledično prispevali k 
razvoju digitalnega enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 1184
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji razdrobljeno v nacionalnih 
programih nekaj držav članic. Da bi 
ohranili tehnološko in konkurenčno 
prednost, je potreben ukrep na ravni Unije, 
ki bo usklajeval raziskovanje vesolja, 
spodbujal sodelovanje raziskovalcev iz 
vseh držav članic in zmanjšal ovire za 
čezmejne skupne projekte raziskovanja 
vesolja. To je treba izvesti z usklajevanjem 
z Evropsko vesoljsko agencijo, ki uspešno 
upravlja industrijski razvoj satelitov in 
misije globoko v vesolje na medvladni 
podlagi z manjšim številom držav EU vse 
od leta 1975. Poleg tega bodo informacije, 
ki jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega raziskovanje vesolja v 
Uniji obravnavajo predvsem programi 
Evropske vesoljske agencije ali 
nacionalnimi programi manjše skupine
držav članic. Da bi ohranili tehnološko in 
konkurenčno prednost, je potreben ukrep 
na ravni Unije, ki bo usklajeval 
raziskovanje vesolja, spodbujal 
sodelovanje raziskovalcev iz vseh držav 
članic in zmanjšal ovire za čezmejne 
skupne projekte raziskovanja vesolja. To je 
treba izvesti z usklajevanjem z Evropsko 
vesoljsko agencijo, ki uspešno upravlja 
industrijski razvoj satelitov in misije 
globoko v vesolje na medvladni podlagi z 
manjšim številom držav EU vse od 
leta 1975. Poleg tega bodo informacije, ki 
jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
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pobud Unije, Galileo in GMES. zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 
pobud Unije, Galileo in GMES.

Or. en

Obrazložitev

Boljši odraz sedanjih razmer v EU.

Predlog spremembe 1185
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji razdrobljeno v nacionalnih
programih nekaj držav članic. Da bi 
ohranili tehnološko in konkurenčno 
prednost, je potreben ukrep na ravni Unije, 
ki bo usklajeval raziskovanje vesolja, 
spodbujal sodelovanje raziskovalcev iz 
vseh držav članic in zmanjšal ovire za 
čezmejne skupne projekte raziskovanja 
vesolja. To je treba izvesti z usklajevanjem 
z Evropsko vesoljsko agencijo, ki uspešno 
upravlja industrijski razvoj satelitov in 
misije globoko v vesolje na medvladni 
podlagi z manjšim številom držav EU vse 
od leta 1975. Poleg tega bodo informacije, 
ki jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 

Raziskave, razvoj tehnologij in inovacije 
podpirajo zmogljivosti v vesolju, ki so 
bistvene za evropsko družbo. Medtem ko 
Združene države Amerike približno 25 % 
svojega proračuna za vesolje porabijo za 
raziskave in razvoj, Unija porabi manj kot 
10 %. Poleg tega je raziskovanje vesolja v 
Uniji obravnavano v programih držav 
članic in Evropske vesoljske agencije. Da 
bi ohranili tehnološko in konkurenčno 
prednost, je potreben ukrep na ravni Unije, 
ki bo usklajeval raziskovanje vesolja, 
spodbujal sodelovanje raziskovalcev iz 
vseh držav članic in zmanjšal ovire za 
čezmejne skupne projekte raziskovanja 
vesolja. To je treba izvesti z usklajevanjem 
z Evropsko vesoljsko agencijo, ki uspešno 
upravlja industrijski razvoj satelitov in 
misije globoko v vesolje na medvladni 
podlagi z manjšim številom držav EU vse 
od leta 1975. Poleg tega bodo informacije, 
ki jih zagotavljajo evropski sateliti, nudile 
vedno večje možnosti za nadaljnji razvoj 
inovativnih satelitskih storitev za 
uporabnike. To je panoga, značilna za 
MSP, ki bi jo bilo treba podpreti z ukrepi 
na področju raziskav in inovacij, da bi 
lahko v celoti izkoristili to priložnost in 
zlasti precejšnje naložbe dveh vodilnih 



AM\907546SL.doc 89/159 PE492.765v01-00

SL

pobud Unije, Galileo in GMES. pobud Unije, Galileo in GMES.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija bi se morala držati obstoječih vesoljskih programov Evropske vesoljske 
agencije, nacionalnih vesoljskih agencij ter industrijskih interesnih skupin v državah 
članicah.

Predlog spremembe 1186
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podporo, namenjeno raziskavam in 
razvoju aplikacij na področju vesolja, se 
bo zlasti podprlo premagovanje družbenih 
izzivov, kot so podnebne spremembe, 
okolje, trajnostni prometni sistemi, 
kmetijstvo. Podpora tem področjem je 
podkrepljena s cilji na področju izmenjave 
znanja in interoperabilnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 1187
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovanje vesolja in inovacije v okviru
Obzorja 2020 so v skladu s prednostnimi 
nalogami politike EU o vesolju, kakor jih 
še naprej opredeljujeta Svet za vesolje in 
Evropska komisija.

Raziskovanje vesolja in inovacije v okviru
programa Obzorje 2020 so v skladu s 
prednostnimi nalogami vesoljske politike
Unije in potrebami evropskih operativnih 
programov, kakor jih še naprej 
opredeljujeta Svet za vesolje in Evropska 
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komisija.

Or. en

Predlog spremembe 1188
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To obsega ohranjanje in razvoj 
konkurenčne in podjetniške vesoljske 
industrije skupaj z vesoljsko raziskovalno 
skupnostjo na svetovni ravni, ki bo 
ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, spodbujala inovacije v 
vesoljskem sektorju in na Zemlji 
omogočila inovacije, ki temeljijo na 
vesolju, na primer z uporabo podatkov, 
pridobljenih z daljinskim zaznavanjem in 
navigacijo.

To obsega ohranjanje in nadaljnji razvoj 
konkurenčne in podjetniške vesoljske 
industrije skupaj z vesoljsko raziskovalno 
skupnostjo na svetovni ravni, ki bo 
ohranila in okrepila evropski vodilni 
položaj, in sicer z zagotovitvijo, da bodo 
na razpolago potrebne tehnologije – z 
ustrezno zrelostjo, zahtevano ravnijo 
neodvisnosti, in pod konkurenčnimi 
pogoji –, ter bo ohranila in okrepila
neodvisnost v strateških podsektorjih, kot 
je dostop do vesoljske ali kritične
tehnologije, spodbujala inovacije v 
vesoljskem sektorju in na Zemlji 
omogočila inovacije, ki temeljijo na 
vesolju, na primer z uporabo podatkov, 
pridobljenih z daljinskim zaznavanjem in 
navigacijo.

Or. en

Obrazložitev

Če zahteve po strateških tehnologijah za izvajanje operativnih programov ni mogoče izpolniti 
v Evropi, se bo to zgodilo drugje. To bo imelo posledice za našo neodvisnost pri razvoju teh 
tehnologij ter za delovna mesta in rast.

Predlog spremembe 1189
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To obsega ohranjanje in razvoj
konkurenčne in podjetniške vesoljske
industrije skupaj z vesoljsko raziskovalno 
skupnostjo na svetovni ravni, ki bo 
ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, spodbujala inovacije v 
vesoljskem sektorju in na Zemlji 
omogočila inovacije, ki temeljijo na 
vesolju, na primer z uporabo podatkov, 
pridobljenih z daljinskim zaznavanjem in 
navigacijo.

To obsega ohranjanje in razvoj vesoljske
raziskovalne skupnosti na svetovni ravni, 
ki bo ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, podpirala konkurenčno, čisto 
in podjetniško vesoljsko industrijo,
spodbujala inovacije v vesoljskem sektorju 
in na Zemlji omogočila inovacije, ki 
temeljijo na vesolju, na primer z uporabo 
podatkov, pridobljenih z daljinskim 
zaznavanjem in navigacijo.

Or. en

Predlog spremembe 1190
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To obsega ohranjanje in razvoj 
konkurenčne in podjetniške vesoljske 
industrije skupaj z vesoljsko raziskovalno 
skupnostjo na svetovni ravni, ki bo 
ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, spodbujala inovacije v 
vesoljskem sektorju in na Zemlji 
omogočila inovacije, ki temeljijo na 
vesolju, na primer z uporabo podatkov, 
pridobljenih z daljinskim zaznavanjem in 
navigacijo.

To obsega ohranjanje in razvoj 
konkurenčne in podjetniške vesoljske 
industrije skupaj z vesoljsko raziskovalno 
skupnostjo na svetovni ravni, ki bo 
ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, vključno s čistimi rešitvami, 
spodbujala inovacije v vesoljskem sektorju 
in na Zemlji omogočila inovacije, ki 
temeljijo na vesolju, na primer z uporabo 
podatkov, pridobljenih z daljinskim 
zaznavanjem in navigacijo.

Or. en

Obrazložitev

V razvoju prave konkurenčne in podjetniške vesoljske politike je treba spodbujati potrebo po 
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čistih rešitvah.

Predlog spremembe 1191
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (a) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To obsega ohranjanje in razvoj 
konkurenčne in podjetniške vesoljske 
industrije skupaj z vesoljsko raziskovalno 
skupnostjo na svetovni ravni, ki bo 
ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, spodbujala inovacije v 
vesoljskem sektorju in na Zemlji 
omogočila inovacije, ki temeljijo na 
vesolju, na primer z uporabo podatkov, 
pridobljenih z daljinskim zaznavanjem in 
navigacijo.

To obsega ohranjanje in razvoj 
konkurenčne, trajnostne in podjetniške 
vesoljske industrije skupaj z vesoljsko 
raziskovalno skupnostjo na svetovni ravni, 
ki bo ohranila evropski vodilni položaj in 
neodvisnost na področju vesoljske 
tehnologije, spodbujala inovacije v 
vesoljskem sektorju in na Zemlji 
omogočila inovacije, ki temeljijo na 
vesolju, na primer z uporabo podatkov, 
pridobljenih z daljinskim zaznavanjem in 
navigacijo.

Or. en

Obrazložitev

Opozarja na izboljšave z vidika okolja, ki so potrebne v vesoljskem sektorju.

Predlog spremembe 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namenjeno je razvoju naprednih vesoljskih 
tehnologij in operativnih konceptov od 
zamisli do prikaza v vesolju, vključno z 
navigacijo in daljinskim zaznavanjem, ter 
zaščiti vesoljskih zmogljivosti pred 
drobirjem in sončevimi blišči. Razvoj in 
uporaba naprednih vesoljskih tehnologij 
zahtevata nenehno izobraževanje in 

Namenjeno je razvoju naprednih in 
omogočitvenih vesoljskih tehnologij in 
operativnih konceptov od zamisli do 
prikaza v vesolju. To vključuje tehnologije 
za zaščito vesoljskih zmogljivosti pred 
drobirjem in sončevimi blišči ter 
tehnologije za satelitske telekomunikacije, 
navigacijo in misije za daljinsko 
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usposabljanje visoko strokovnih inženirjev 
in znanstvenikov.

zaznavanje. Razvoj in uporaba naprednih 
vesoljskih tehnologij zahtevata nenehno 
izobraževanje in usposabljanje 
visokousposobljenih inženirjev in 
znanstvenikov ter močno povezanost med 
njimi in uporabniki vesoljskih aplikacij.

Or. en

Predlog spremembe 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namenjeno je razvoju naprednih vesoljskih 
tehnologij in operativnih konceptov od 
zamisli do prikaza v vesolju, vključno z 
navigacijo in daljinskim zaznavanjem, ter 
zaščiti vesoljskih zmogljivosti pred 
drobirjem in sončevimi blišči. Razvoj in 
uporaba naprednih vesoljskih tehnologij 
zahtevata nenehno izobraževanje in 
usposabljanje visoko strokovnih inženirjev 
in znanstvenikov.

Namenjeno je razvoju naprednih vesoljskih 
tehnologij in operativnih konceptov od 
zamisli do prikaza v vesolju, vključno z 
navigacijo, elektronskimi komunikacijami 
in daljinskim zaznavanjem, ter zaščiti 
vesoljskih zmogljivosti pred drobirjem in 
sončevimi blišči. Razvoj in uporaba 
naprednih vesoljskih tehnologij zahtevata 
nenehno izobraževanje in usposabljanje 
visoko strokovnih inženirjev in 
znanstvenikov.

Or. en

Predlog spremembe 1194
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (b) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namenjeno je razvoju naprednih vesoljskih 
tehnologij in operativnih konceptov od 
zamisli do prikaza v vesolju, vključno z 
navigacijo in daljinskim zaznavanjem, ter 
zaščiti vesoljskih zmogljivosti pred 

Namenjeno je razvoju naprednih vesoljskih 
tehnologij in operativnih konceptov od 
zamisli do prikaza v vesolju, vključno z 
navigacijo, telekomunikacijami in 
daljinskim zaznavanjem, ter zaščiti 
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drobirjem in sončevimi blišči. Razvoj in 
uporaba naprednih vesoljskih tehnologij 
zahtevata nenehno izobraževanje in 
usposabljanje visoko strokovnih inženirjev 
in znanstvenikov.

vesoljskih zmogljivosti pred drobirjem in 
sončevimi blišči. Razvoj in uporaba 
naprednih vesoljskih tehnologij zahtevata 
nenehno izobraževanje in usposabljanje 
visoko strokovnih inženirjev in 
znanstvenikov.

Or. fr

Predlog spremembe 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če se združijo prizadevanja za usklajevanje 
in organiziranje obdelave, arhiviranja, 
validacije in standardizacije ter trajne 
razpoložljivosti podatkov, pridobljenih iz 
vesolja, se lahko precej poveča 
izkoriščanje podatkov, pridobljenih z 
evropskimi sateliti ter podpre razvoj novih 
informacijskih proizvodov in storitev, ki 
izhajajo iz teh podatkov. Inovacije na 
področju upravljanja s podatki in njihovega 
širjenja lahko zagotovijo tudi visok donos
na naložbe v vesoljsko infrastrukturo in 
pomagajo pri reševanju družbenih izzivov, 
zlasti če so usklajene na globalni ravni, 
npr. s pomočjo Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje Zemlje (GEOSS),
še posebej s celovitim izkoriščanjem 
programa GMES kot njegovega glavnega
evropskega prispevka, evropskega
programa satelitske navigacije Galileo ali 
Mednarodnega foruma za podnebne 
spremembe (IPCC) za vprašanja na 
področju podnebnih sprememb. Podprla se 
bo hitra uvedba teh inovacij v ustrezne 
aplikacije. To vključuje tudi izkoriščanje 
podatkov za nadaljnje znanstvene 
raziskave.

Or. en
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Predlog spremembe 1196
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1197
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se združijo prizadevanja za usklajevanje 
in organiziranje obdelave, validacije in 
standardizacije podatkov, pridobljenih iz 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Dodatna pojasnitev povezave med programom Obzorje 2020 in ključnimi vesoljskimi 
programi EU, zlasti GMES, ter povezave med GMES in Globalnim sistemom sistemov za 
opazovanje Zemlje.

Predlog spremembe 1198
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

programa satelitske navigacije Galileo ali 
Mednarodnega foruma za podnebne 
spremembe (IPCC) za vprašanja na 
področju podnebnih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

Evropski program GMES je evropsko referenčno orodje za Globalni sistem sistemov za 
opazovanje Zemlje in ga je zato treba primerno omeniti.

Predlog spremembe 1199
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1200
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (c) – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovljena bo podpora za razvoj 
celovitega in trajnega globalnega 
okoljskega opazovalnega in 
informacijskega sistema, med drugim s 
spodbujanjem sodelovanja med 
skupnostmi s področja podnebnega 
modeliranja ter s področja opazovanja 
okolja in upravljanja s podatki. Bistveno 
je, da pri tem sodelujejo tudi države 
članice, saj so evidence podatkov pogosto 
v lasti nacionalnih organov.

Or. en

Predlog spremembe 1201
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Zagotovitev donosnosti naložb 
programov Galileo in EGNOS ter 
evropski vodilni položaj pri nadaljnjih 
aplikacijah
Satelitska navigacijska sistema EGNOS in 
Galileo sta za Evropo strateško 
pomembna. Da bi dosegli cilj razširjanja 
njunih socialnih in ekonomskih koristi, je 
bistveno, da se razvijejo inovativne 
nadaljnje aplikacije. Ključni sektorji so 
kmetijstvo, geodezija in merjenje časa. 
Evropa mora v industriji prevzeti vodilni 
položaj na teh področjih, da bo lahko že 
od zgodnjih operativnih faz projekta 
Galileo vključila mala in srednja podjetja 
ter raziskovalne in inovacijske interesne 
skupine.
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Or. it

Predlog spremembe 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Zagotovitev donosnosti naložb 
programov Galileo in EGNOS ter 
evropski vodilni položaj pri nadaljnjih 
aplikacijah
Evropska satelitska navigacijska sistema, 
EGNOS in Galileo, sta strateška naložba 
Evrope, da pa bi od njiju pridobili 
socialno-ekonomske koristi, je potreben 
razvoj inovativnih nadaljnjih aplikacij. 
Profesionalne aplikacije, vključno s 
preciznim kmetijstvom, geodezijo, 
določanjem točnega časa in 
sinhronizacijo, morajo podpreti programa 
EGNOS in Galileo v sinergiji s storitvami 
za opazovanje Zemlje, da se zagotovi 
vodilni položaj evropske industrije.

Or. en

Predlog spremembe 1203
Vladimír Remek

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 1 – točka 1.6 – točka 1.6.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.6.3a. Omogočitev maksimalnega donosa 
na naložbe v evropsko vesoljsko 
infrastrukturo
Izrabo obstoječe evropske vesoljske 
infrastrukture bi bilo treba spodbujati z 
razvojem inovativnih izdelkov in storitev, 
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ki temeljijo na daljinskem zaznavanju in 
določanju geografskega položaja ter 
telekomunikacijah na osnovi vesoljske 
tehnologije. Ta potreba po spodbujanju 
inovativnih proizvodov in storitev ter s tem 
potreba po zagotovitvi finančne podpore 
pobudam na področju raziskav in razvoja 
ter inovacij je očitna tudi za programa 
EGNOS in Galileo, saj bi s temi 
naložbami zagotovili, da bodo tako nastali 
proizvodi in storitve prinesli pomembne 
socialno-ekonomske koristi. Glede 
finančnega svežnja, predlaganega za 
vesolje v okviru programa Obzorje 2020, 
bi za potencial, ki bi ga sprostili z 
naložbami v raziskave, razvoj in inovacije 
v zvezi s temi sistemi, kot cilj ustrezal 
razpon med 15 % in 20 %. Sistemi GNSS 
odpirajo možnost novih aplikacij na 
področju prevoza in v številnih drugih 
dejavnostih, zlasti zaradi natančnosti 
podatkov, ki jih ponuja atomska ura, s 
katero bo opremljena konstelacija 
satelitov Galileo, in sicer v energetiki, 
kmetijstvu, meteorologiji, pri finančnih 
transakcijah, zavarovanju itd.

Or. en

Predlog spremembe 1204
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dolžniški instrument in kapitalski 
instrument bosta pomagala pri 
premagovanju teh težav, saj bosta 
izboljšala financiranje in profile tveganja 
zadevnih dejavnosti raziskav in inovacij. 
To bo olajšalo dostop podjetij in drugih 
upravičencev do posojil, jamstev in drugih 
oblik tveganega kapitala; spodbujalo 
naložbe in razvoj novih skladov tveganega 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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kapitala v začetni fazi; izboljšalo prenos 
znanja in trg na področju intelektualne 
lastnine; privabilo sredstva na trg 
tveganega kapitala in, na splošno, 
pomagalo pri prehodu z zasnove, razvoja in 
predstavitve novih proizvodov in storitev 
na njihovo trženje.

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 1205
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega banke običajno ne znajo dovolj 
ceniti vrednosti znanja, na primer 
intelektualne lastnine, zato pogosto niso 
pripravljene vlagati v podjetja, ki temeljijo 
na znanju. Zaradi tega številna ugledna 
velika in mala podjetja ne morejo pridobiti 
posojil za dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij z večjim tveganjem.

Poleg tega banke običajno ne znajo dovolj 
ceniti vrednosti znanja, na primer 
intelektualne lastnine, zato pogosto niso 
pripravljene vlagati v podjetja, ki temeljijo 
na znanju. Zaradi tega številna ugledna 
velika in mala podjetja ne morejo pridobiti 
posojil za dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij z večjim tveganjem. Evropska 
investicijska banka, ki upravlja dolžniški 
instrument v imenu Komisije, lahko ima 
omejeno nalogo izdajanja posojil za 
projekte z velikim tehnološkim tveganjem 
in ne le ponujanja posojil po obrestni 
meri, nižji od tržne, za projekte z majhnim 
tehnološkim tveganjem. Za to nalogo pa 
bodo veljala stroga merila za upravljanje 
portfeljev in obvladovanje tveganja 
projektov ter nadzor. Dolžniški instrument 
bi lahko na področju energije prispeval k 
izpeljavi projektov, ki imajo v povprečju 
večje tehnološko tveganje kot projekti, 
financirani iz Sklada za financiranje na 
osnovi delitve tveganja (RSFF) sedmega 
okvirnega programa, pri čemer bi veljala 
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stroga merila glede portfelja in 
obvladovanja tveganja projekta.

Or. en

Predlog spremembe 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dolžniški in kapitalski instrumenti, podprti 
s sklopom spremljajočih ukrepov, bodo 
podprli doseganje ciljev politike 
Obzorja 2020. Zato bodo namenjeni 
konsolidaciji in povečanju kakovosti 
znanstvene baze Evrope, spodbujanju 
raziskav in inovacij s pristopom na 
poslovnih temeljih ter obravnavanju 
družbenih izzivov z osredotočanjem na 
dejavnosti, kot so poskusno izvajanje, 
predstavitev, preskusne naprave in tržno 
uveljavljanje.

Dolžniški in kapitalski instrumenti, podprti 
s sklopom spremljajočih ukrepov, ki jih 
izvajata Evropska investicijska banka in 
Evropski investicijski sklad, bodo podprli 
doseganje ciljev politike Obzorja 2020. 
Zato bodo namenjeni konsolidaciji in 
povečanju kakovosti znanstvene baze 
Evrope, spodbujanju raziskav in inovacij s 
pristopom na poslovnih temeljih ter 
obravnavanju družbenih izzivov z 
osredotočanjem na dejavnosti, kot so 
poskusno izvajanje, predstavitev, 
preskusne naprave in tržno uveljavljanje.
Za zagotovitev kritične mase in pristopa 
celotne inovacijske verige bodo 
prednostno usmerjeni k dejavnostim, ki 
izhajajo iz drugih ukrepov, financiranih v 
okviru programa Obzorje 2020, vključno z 
novim instrumentom, ki je posebej 
namenjen malim in srednjim podjetjem.

Or. en

Predlog spremembe 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dolžniški in kapitalski instrumenti, podprti 
s sklopom spremljajočih ukrepov, bodo 
podprli doseganje ciljev politike 
Obzorja 2020. Zato bodo namenjeni 
konsolidaciji in povečanju kakovosti 
znanstvene baze Evrope, spodbujanju 
raziskav in inovacij s pristopom na 
poslovnih temeljih ter obravnavanju 
družbenih izzivov z osredotočanjem na 
dejavnosti, kot so poskusno izvajanje, 
predstavitev, preskusne naprave in tržno 
uveljavljanje.

Dolžniški in kapitalski instrumenti, podprti 
s sklopom spremljajočih ukrepov, bodo 
podprli doseganje ciljev politike 
Obzorja 2020. Zato bodo namenjeni 
konsolidaciji in povečanju kakovosti 
znanstvene baze Evrope, spodbujanju 
raziskav in inovacij s pristopom na 
poslovnih temeljih ter obravnavanju 
družbenih izzivov z osredotočanjem na 
dejavnosti, kot so poskusno izvajanje, 
predstavitev, preskusne naprave in tržno 
uveljavljanje. Zagotoviti je treba posebne 
podporne ukrepe, kot so dejavnosti 
informiranja in svetovanja za MSP. Pri 
načrtovanju in izvajanju teh dejavnosti bi 
morali biti udeleženi regionalni organi, 
združenja MSP, gospodarske zbornice in 
finančni posredniki.

Or. en

Predlog spremembe 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bodo pripomogli k 
izpolnjevanju ciljev drugih programov in 
področij politik na področju raziskav in 
inovacij, kot so skupna kmetijska politika, 
podnebni ukrepi (prehod na nizkoogljično
gospodarstvo in prilagajanje podnebnim 
spremembam) in skupna ribiška politika. V 
okviru Skupnega strateškega okvira za 
kohezijsko politiko, v katerem je 
predvidena večja vloga finančnih 
instrumentov, bodo razvita dopolnjevanja z 
nacionalnimi in regionalnimi finančnimi 
instrumenti.

Poleg tega bodo pripomogli k 
izpolnjevanju ciljev drugih programov in 
področij politik na področju raziskav in 
inovacij, kot so skupna kmetijska politika, 
podnebni ukrepi (prehod na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami in prilagajanje 
podnebnim spremembam) in skupna 
ribiška politika. V okviru Skupnega 
strateškega okvira za kohezijsko politiko, v 
katerem je predvidena večja vloga 
finančnih instrumentov, bodo razvita 
dopolnjevanja z nacionalnimi in 
regionalnimi finančnimi instrumenti.
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Or. en

Predlog spremembe 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bodo pripomogli k 
izpolnjevanju ciljev drugih programov in 
področij politik na področju raziskav in 
inovacij, kot so skupna kmetijska politika, 
podnebni ukrepi (prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo in prilagajanje podnebnim 
spremembam) in skupna ribiška politika. V 
okviru Skupnega strateškega okvira za 
kohezijsko politiko, v katerem je 
predvidena večja vloga finančnih 
instrumentov, bodo razvita dopolnjevanja z 
nacionalnimi in regionalnimi finančnimi 
instrumenti.

Poleg tega bodo pripomogli k 
izpolnjevanju ciljev drugih programov in 
področij politik na področju raziskav in 
inovacij, kot so skupna kmetijska politika, 
podnebni ukrepi (prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo in prilagajanje podnebnim 
spremembam), skupna ribiška politika, 
kohezijska politika ter program za 
konkurenčnost MSP (COSME). V okviru 
Skupnega strateškega okvira za kohezijsko 
politiko, v katerem je predvidena večja 
vloga finančnih instrumentov, bodo razvita 
dopolnjevanja z nacionalnimi in 
regionalnimi finančnimi instrumenti.

Or. en

Predlog spremembe 1210
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalski instrument in del dolžniškega 
instrumenta za MSP se bosta izvajala kot 
del dveh finančnih instrumentov EU, ki 
zagotavljata kapital in posojila za podporo 
raziskav in inovacij ter rasti MSP, skupaj s 
kapitalskim in dolžniškim instrumentom v 
okviru programa za konkurenčnost podjetij 
in MSP.

Kapitalski instrument in del dolžniškega 
instrumenta za MSP se bosta izvajala kot 
del dveh finančnih instrumentov EU, ki 
zagotavljata kapital in posojila za podporo 
raziskav in inovacij ter rasti MSP, skupaj s 
kapitalskim in dolžniškim instrumentom v 
okviru programa za konkurenčnost podjetij 
in MSP. Najmanj tretjina sredstev 
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finančnih instrumentov EU v okviru 
Obzorja 2020 se nameni malim in 
srednjim podjetjem prek instrumenta za 
lastniški kapital ter sklopa za MSP v 
okviru dolžniškega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 1211
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost.

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost.

Za zagotovitev kritične mase in pristopa 
celotne inovacijske verige bodo 
prednostno usmerjeni k dejavnostim, ki 
izhajajo iz drugih ukrepov, financiranih v 
okviru programa Obzorje 2020, vključno s 
podporo tretji fazi novega instrumenta, ki 
je posebej namenjen malim in srednjim 
podjetjem.

Or. en

Predlog spremembe 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (a) – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost.

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost. Za zagotovitev kritične mase in 
pristopa celotne inovacijske verige bodo 
prednostno usmerjeni k dejavnostim, ki 
izhajajo iz drugih ukrepov, financiranih v 
okviru programa Obzorje 2020, vključno s 
podporo tretji fazi novega instrumenta, ki 
je posebej namenjen malim in srednjim 
podjetjem.

Or. en

Predlog spremembe 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost.

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost. Poudarek bo v večji meri 
namenjen tveganju, povezanemu s 
projektom, kot pa tveganju, povezanemu z 
družbo, kar zlasti velja za mala in srednja 
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podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 1214
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost.

Cilj je izboljšati dostop do dolžniškega 
financiranja – posojil, jamstev, 
podporoštev in drugih oblik dolžniškega in 
tveganega financiranja – za javne in 
zasebne subjekte ter javno-zasebna 
partnerstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
na področju raziskav in inovacij, pri katerih 
so za uspeh potrebne tvegane naložbe. 
Poudarek bo na podpiranju raziskav in 
inovacij z velikim potencialom za 
odličnost, vključno s tistimi, ki pomenijo 
večje tveganje.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti je pomembno podpreti inovacije z velikim tveganjem/velikimi koristmi, ki so pogosto 
bolj radikalne in prebojne, vendar jih tradicionalni finančni posredniki ne želijo financirati.

Predlog spremembe 1215
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2.3 – točka (a) – odstavek 3 – točka (1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) usmerjenost v povpraševanje ter 
zagotavljanje posojila in jamstva po načelu 
„kdor prej pride, prej melje“, pri čemer bo 
posebna podpora namenjena 

(1) usmerjenost v povpraševanje ter 
zagotavljanje posojila in jamstva po načelu 
„kdor prej pride, prej melje“, pri čemer bo 
posebna podpora namenjena 
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upravičencem, kot so MSP in srednje 
velika kapitalska podjetja. Ta dejavnik 
ustreza stabilni in nenehni rasti, ki se je 
pokazala pri številnih financiranjih RSFF, 
ki temelji na povpraševanju. V okviru MSP 
bodo podprte tiste dejavnosti, katerih cilj je 
boljši dostop do financiranja za MSP in 
druge subjekte, ki so usmerjeni v raziskave 
in razvoj in/ali inovacije.

upravičencem, kot so MSP in srednje 
velika kapitalska podjetja. Ta dejavnik 
ustreza stabilni in nenehni rasti, ki se je 
pokazala pri številnih financiranjih RSFF, 
ki temelji na povpraševanju. V okviru MSP 
bodo podprte tiste dejavnosti, katerih cilj je 
boljši dostop do financiranja za MSP in 
druge subjekte, ki so usmerjeni v raziskave 
in razvoj in/ali inovacije, kot so finance, 
podprte s pravicami intelektualne 
lastnine, ali uporaba neopredmetenih 
sredstev kot jamstva.

Or. en

Obrazložitev

Nova in odcepljena podjetja imajo pogosto težave, ko želijo bankam pokazati jamstvo ali 
pretekle dosežke. Inovativne finančne rešitve zato koristijo predvsem tej vrsti akterjev, ki 
nimajo lahkega dostopa do financiranja.

Predlog spremembe 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – 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 in vključujočo rast z nizkimi 
emisijami ter zagotavljajo okoljske in 
ostale javne dobrine. Ta dejavnik Uniji
pomaga pri obravnavanju vidikov ciljev 
sektorske politike na področju raziskav in 
inovacij.

Or. en
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Predlog spremembe 1217
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program FEST bo deloval v okviru vseh 
treh prednostnih nalog Obzorja 2020. 
Proračun zanj bo dodeljen prek vseh treh 
prednostnih nalog, sorazmerno glede na 
dodelitev celotnega proračuna Obzorja 
2020 za vse prednostne naloge.
Usmerjevalni odbor za prihodnje in 
nastajajoče znanosti in tehnologije, 
sestavljen iz najboljših in ustrezno 
usposobljenih znanstvenikov in inženirjev, 
ki zagotavljajo raznolikost raziskovalnih 
področij in delujejo v svojem imenu, 
Komisiji pomagajo in ji svetujejo v zvezi s 
splošno znanstveno strategijo za 
dejavnosti prihodnjih in nastajajočih 
znanosti in tehnologij, oblikovanjem 
delovnih programov in določanjem meril 
za razpise za oddajo predlogov ter 
opredeljevanjem posebnih tem za 
proaktivne prihodnje in nastajajoče 
znanosti in tehnologije ter za vodilne 
pobude v zvezi s temi znanostmi in 
tehnologijami.
Pri oceni vseh projektov prihodnjih in 
nastajajočih znanosti in tehnologij bo 
treba upoštevati izredno stroga merila 
znanstvene in tehnološke odličnosti, v 
drugem in tretjem stebru pa tudi 
inovacijski potencial (učinek).

Or. en

Predlog spremembe 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (b) – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalski instrument se bo osredotočil na 
sklade tveganega kapitala za zgodnjo fazo, 
ki zagotavljajo tvegani kapital in navidezni 
kapital (vključno z dolžniško-lastniškim 
kapitalom) za posamezna podjetja. Z 
instrumentom bo mogoče opravljati 
investicije v fazi razširjanja in rasti, skupaj 
s kapitalskim instrumentom za rast v 
okviru programa za konkurenčnost podjetij 
in MSP, da se med zagonom in razvojem 
podjetij zagotovi neprekinjena podpora.

Kapitalski instrument se bo osredotočil na 
sklade tveganega kapitala, ki v zgodnji fazi
zagotavljajo tvegani kapital in navidezni 
kapital (vključno z dolžniško-lastniškim 
kapitalom) za posamezna podjetja. Z 
instrumentom bo mogoče opravljati 
investicije v fazi razširjanja in rasti, skupaj 
s kapitalskim instrumentom za rast v 
okviru programa za konkurenčnost podjetij 
in MSP, da se med zagonom in razvojem 
podjetij zagotovi neprekinjena podpora.

Or. en

Obrazložitev

Večji skladi tveganega kapitala zagotavljajo znatne naložbe v podjetja v začetni fazi. 
Poudarek bi moral biti na podjetjih, ne pa na skladih. To dopolnjuje program COSME, pri 
katerem skladi tveganega kapitala zagotavljajo naložbe v podjetja, ki so v fazi širitve in rasti.
Naložbe v podjetja v začetni fazi ter podjetja v fazi širitve in rasti lahko izvirajo iz istega 
sklada.

Predlog spremembe 1219
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (b) – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalski instrument se bo osredotočil na 
sklade tveganega kapitala za zgodnjo fazo, 
ki zagotavljajo tvegani kapital in navidezni 
kapital (vključno z dolžniško-lastniškim 
kapitalom) za posamezna podjetja. Z 
instrumentom bo mogoče opravljati 
investicije v fazi razširjanja in rasti, skupaj 
s kapitalskim instrumentom za rast v 
okviru programa za konkurenčnost podjetij 
in MSP, da se med zagonom in razvojem 
podjetij zagotovi neprekinjena podpora.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. it
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Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 1220
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (b) – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi dosegli določene cilje politike, se 
lahko uporabi sistem dodeljevanja 
sredstev, ki bo temeljil na pozitivnih 
izkušnjah v okvirnem programu za 
konkurenčnost in inovativnost z 
dodeljevanjem sredstev za ekološke 
inovacije.

Da bi dosegli določene cilje politike, se 
uporabi sistem dodeljevanja sredstev, ki bo 
temeljil na pozitivnih izkušnjah v okvirnem 
programu za konkurenčnost in inovativnost 
z dodeljevanjem sredstev za ekološke 
inovacije, zlasti za doseganje ciljev, 
povezanih z opredeljenimi družbenimi 
izzivi. Zlasti velja, da se vsaj tretjina 
proračuna nameni projektom s področja 
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti pri končnih uporabnikih.

Or. en

Predlog spremembe 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (b) – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za zagon podjetij, ki podpira 
zagon in zgodnje faze dejavnosti, omogoča 
naložbe kapitala, med drugim v 
organizacije za prenos znanja, sklade 
začetnega kapitala, čezmejne sklade 
zagonskega kapitala, namenske družbe 
poslovnih angelov za sofinanciranje, 
sredstva za intelektualno lastnino, 
platforme za izmenjavo pravic 

Instrument za zagon podjetij, ki podpira 
zagon in zgodnje faze dejavnosti, omogoča 
naložbe kapitala, med drugim v 
organizacije za prenos znanja, sklade 
začetnega kapitala, čezmejne sklade 
zagonskega kapitala in kapitala za začetno 
fazo, namenske družbe poslovnih angelov 
za sofinanciranje, sredstva za intelektualno 
lastnino, platforme za izmenjavo pravic 
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intelektualne lastnine in trgovanje z njimi 
ter sklade tveganega kapitala za zgodnjo 
fazo.

intelektualne lastnine in trgovanje z njimi,
sklade tveganega kapitala za zgodnjo fazo
ter sklade zagonskega kapitala za 
čezmejne dejavnosti, po možnosti skupaj s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti in dopolniti vrste vlaganj, ki jih omogoča instrument 
za lastniški kapital, da bi izboljšali čezmejno in večnacionalno financiranje: instrument za 
lastniški kapital bi moral omogočati podporo ne le čezmejnim skladom zagonskega kapitala, 
temveč tudi skladom za začetno fazo, ki delujejo prek svojih meja in se pri internacionalizaciji 
srečujejo z enakimi težavami.

Predlog spremembe 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (b) – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z instrumentom za rast se bodo opravljale 
naložbe v fazi razširjanja in rasti, skupaj s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP, vključno z naložbami v čezmejne 
sklade in naložbami v sklade tveganega 
kapitala, ki bodo večinoma osredotočeni na 
temo, ki bo podprla cilje strategije 
Evropa 2020.

Z instrumentom za rast se bodo opravljale 
naložbe v fazi razširjanja in rasti, skupaj s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP, vključno z naložbami v čezmejne 
sklade v zasebnem in javnem sektorju in 
naložbami v sklade tveganega kapitala, ki 
bodo večinoma osredotočeni na temo, ki bo 
podprla cilje strategije Evropa 2020.

Or. en

Obrazložitev

Kot v programu COSME je treba pojasniti, da se bodo z instrumentom za lastniški kapital v 
okviru Obzorja 2020 podpirali tudi skladi skladov zasebnega sektorja, kar bo pritegnilo še 
več kapitala iz zasebnega sektorja k skladom tveganega kapitala.



AM\907546SL.doc 113/159 PE492.765v01-00

SL

Predlog spremembe 1223
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (b) – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z instrumentom za rast se bodo opravljale 
naložbe v fazi razširjanja in rasti, skupaj s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP, vključno z naložbami v čezmejne 
sklade in naložbami v sklade tveganega 
kapitala, ki bodo večinoma osredotočeni na 
temo, ki bo podprla cilje strategije 
Evropa 2020.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (b) – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi izredno težkega položaja na 
evropskem trgu tveganega kapitala in 
izrednih razmer bi moralo biti 
omogočeno, da bi do naslednjega 
proračunskega obdobja 2014–2015 
pripravili pilotni projekt za sklad skladov 
tveganega kapitala.

Or. fr

Obrazložitev

Tvegani kapital je pomemben vir financiranja za tisoče inovativnih hitrorastočih evropskih 
novoustanovljenih podjetij in MSP, ki imajo zelo otežen dostop do bančnega financiranja, ker 
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njihov poslovni model, čeprav obetaven, še ni preizkušen. S pripravo pilotnega projekta za 
sklad skladov tveganega kapitala, s čimer bi karseda povečali učinek vzvoda proračuna 
Skupnosti, bi prispevali k premagovanju krize.

Predlog spremembe 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 2.3 – točka (b) – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za lastniški kapital se skupaj s 
kapitalskim instrumentom za rast v okviru 
programa za konkurenčnost podjetij in 
MSP (COSME) izvaja kot povezan enoten 
instrument Unije za financiranje inovacij 
in rasti v podjetjih s tveganim kapitalom 
od začetne faze do faze rasti.

Or. fr

Obrazložitev

Poudariti je treba, da morata oba instrumenta za podporo tveganemu kapitalu v okviru 
programov Obzorje 2020 in COSME delovati kot povezan enoten instrument, da bi bila 
učinkovita in izpolnjevala potrebe trga.

Predlog spremembe 1226
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je pospešiti rast s povečanjem 
stopnje inovacij v MSP, pri čemer bodo 
pokrite različne inovacijske potrebe v 
celotnem inovacijskem ciklu za vse vrste 
inovacij, kar bo pripomoglo k nastanku 
hitreje rastočih, mednarodno dejavnih
MSP.

Posebni cilj je pospešiti trajnostni 
gospodarski razvoj s povečanjem stopnje 
inovacij v MSP, pri čemer bodo pokrite 
različne inovacijske potrebe v celotnem 
inovacijskem ciklu in za vse vrste MSP.
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Or. en

Predlog spremembe 1227
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vendar pa imajo MSP kljub svojemu 
pomembnemu deležu na področju 
gospodarstva in zaposlovanja ter 
precejšnjemu inovacijskemu potencialu
različne težave pri doseganju večje 
inovativnosti in konkurenčnosti, vključno s 
pomanjkanjem finančnih sredstev in 
dostopa do financiranja, premajhnimi 
spretnostmi pri upravljanju inovacij, 
šibkimi točkami pri mreženju in 
sodelovanju z zunanjimi strankami ter 
nezadostno uporabo javnih naročil za 
spodbuditev inovacij v MSP. Čeprav je v 
Evropi število novoustanovljenih podjetij 
podobno številu v Združenih državah 
Amerike, se evropska MSP precej težje 
razvijejo v velika podjetja, kot takšna 
podjetja v ZDA. Mednarodno poslovno 
okolje z vedno bolj medsebojno 
povezanimi vrednostnimi verigami nanje 
izvaja dodaten pritisk. MSP morajo 
okrepiti svojo inovacijsko zmogljivost. Da 
bi uspešno konkurirala na hitro rastočih 
svetovnih trgih, morajo hitreje in v večjem 
obsegu ustvarjati, uporabljati in 
komercializirati novo znanje in poslovne 
zamisli. Izziv je spodbujati več inovacij v 
MSP, s čimer se bo povečala njihova 
konkurenčnost in trajnost.

Or. en
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Predlog spremembe 1228
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1229
Bernd Lange

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi mobilnosti znotraj Evrope je treba 
zagotoviti združljivost štipendij kot 
instrumenta financiranja za mobilne 
raziskovalce. Rešiti je treba davčna 
vprašanja ter evropskim znanstvenikom 
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zagotoviti socialno varstvo.

Or. de

Obrazložitev

Štipendije so bistveni del spodbujanja mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Mobilnosti 
znotraj Evrope ne bi smele ovirati težave zaradi združljivosti, davčnih vprašanj ali 
pomanjkanja socialne varnosti za raziskovalce.

Predlog spremembe 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP so ključna gonilna sila inovacij zaradi 
zmožnosti, da nove zamisli hitro in 
učinkovito preoblikujejo v uspešne posle.
So pomembne poti za prelivanje znanja, ki 
rezultate raziskav prinesejo na trg. Zadnji 
dve desetletji sta pokazali, da so inovativna 
MSP pripomogla k prenovi celotnih 
sektorjev in ustvarjanju novih industrijskih 
panog. Hitro rastoča podjetja so ključna za 
razvoj nastajajočih industrijskih panog in 
pospeševanje strukturnih sprememb, ki jih 
Evropa potrebuje, da bi postala na znanju 
temelječe in nizkoogljično gospodarstvo s 
trajnostno rastjo in visokokakovostnimi 
delovnimi mesti.

MSP so ključna gonilna sila inovacij zaradi 
zmožnosti, da nove zamisli hitro in 
učinkovito preoblikujejo v uspešne posle.
So pomembne poti za prelivanje znanja, ki 
rezultate raziskav prinesejo na trg. Zadnji 
dve desetletji sta pokazali, da so inovativna 
MSP pripomogla k prenovi celotnih 
sektorjev in ustvarjanju novih industrijskih 
panog. Hitro rastoča podjetja so ključna za 
razvoj nastajajočih industrijskih panog in 
pospeševanje strukturnih sprememb, ki jih 
Evropa potrebuje, da bi postala na znanju 
temelječe gospodarstvo z nizkimi 
emisijami, s trajnostno rastjo in 
visokokakovostnimi delovnimi mesti.

Or. en

Predlog spremembe 1231
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP so prisotna v vseh sektorjih 
gospodarstva. So precej bolj pomemben 
del evropskega gospodarstva kot v drugih 
regijah, npr. Združenih državah Amerike. 
Vse vrste MSP so lahko inovativne. Treba 
jih je spodbujati, da vlagajo v raziskave in 
inovacije. Z vlaganjem v raziskave in 
inovacije bodo lahko izkoristila celoten 
inovacijski potencial notranjega trga in 
evropskega raziskovalnega prostora ter 
ustvarila nove poslovne priložnosti v 
Evropi in zunaj nje ter prispevala k iskanju 
rešitev za ključne družbene izzive.

MSP so prisotna v vseh sektorjih 
gospodarstva. So precej bolj pomemben 
del evropskega gospodarstva kot v drugih 
regijah, npr. Združenih državah Amerike. 
Vse vrste MSP so lahko inovativne. Treba 
jih je spodbujati, da vlagajo v raziskave in 
inovacije, ter okrepiti njihovo zmožnost za 
upravljanje inovacijskih procesov. Z 
vlaganjem v raziskave in inovacije bodo 
lahko izkoristila celoten inovacijski 
potencial notranjega trga in evropskega 
raziskovalnega prostora ter ustvarila nove 
poslovne priložnosti v Evropi in zunaj nje 
ter prispevala k iskanju rešitev za ključne 
družbene izzive.

Or. en

Obrazložitev

Številnim malim in srednjim podjetjem še vedno primanjkuje strateškega razmišljanja o 
inovativnih procesih in zmožnosti, da bi upravljala inovacijske projekte. S programom bi 
morali okrepiti tudi njihovo zmožnost za upravljanje inovacij.

Predlog spremembe 1232
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 3.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Udeležba pri raziskavah in inovacijah 
Unije krepi zmogljivost MSP na področju 
raziskav in razvoja ter tehnologije, da 
ustvarjajo, črpajo in uporabljajo novo 
znanje, pospešuje gospodarsko izkoriščanje 
novih rešitev, povečuje inovacije v 
proizvodnih, storitvenih in poslovnih 
modelih, spodbuja poslovne dejavnosti na 
večjih trgih in internacionalizira mreže 
znanj MSP. MSP, ki imajo vzpostavljeno 
dobro upravljanje inovacij, pri čemer se 

Udeležba pri raziskavah in inovacijah 
Unije krepi zmogljivost MSP na področju 
raziskav in razvoja ter tehnologije, da 
ustvarjajo, črpajo in uporabljajo novo 
znanje, pospešuje gospodarsko izkoriščanje 
novih rešitev, povečuje inovacije v 
proizvodnih, storitvenih in poslovnih 
modelih, spodbuja poslovne dejavnosti na 
večjih trgih in internacionalizira mreže 
znanj MSP. MSP, ki imajo vzpostavljeno 
dobro upravljanje inovacij, pri čemer se 
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pogosto zanašajo na zunanje strokovno 
znanje in spretnosti, so uspešnejša od 
drugih.

pogosto zanašajo na zunanje strokovno 
znanje in spretnosti, so uspešnejša od 
drugih. Poleg tega imajo mala in srednja 
podjetja ključno vlogo kot ciljna skupina 
in prejemniki procesov prenosa 
tehnologije in znanja, saj prispevajo k 
prenosu inovacij, ki izhajajo iz raziskav 
univerz, javnih raziskovalnih ustanov ter 
malih in srednjih podjetij, ki opravljajo 
raziskave, na trg.

Or. en

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja so glavni – in bolj zaželeni – vir tehnologije in znanja za druga 
tovrstna podjetja. Zaradi tega bi bilo treba mala in srednja podjetja, ki opravljajo raziskave  
– na primer tista, ki jih podpira program EUREKA/Eurostars – upoštevati kot vir inovacij, ki 
je enakovreden javnim raziskovalnim ustanovam in univerzam.

Predlog spremembe 1233
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Čezmejna sodelovanja so pomemben 
dejavnik v inovacijski strategiji MSP za 
premagovanje nekaterih težav, povezanih z 
njihovo velikostjo, kot je dostop do 
tehnoloških in znanstvenih sposobnosti in 
novih trgov. Zamisli pretvorijo v dobiček 
in rast podjetja, v zameno pa prispevajo k 
povečanju zasebnih naložb v raziskave in 
inovacije.

Čezmejna sodelovanja so pomemben 
dejavnik v inovacijski strategiji MSP za 
premagovanje nekaterih težav, povezanih z 
njihovo velikostjo, kot je dostop do 
tehnoloških in znanstvenih sposobnosti in 
novih trgov. Zamisli pretvorijo v dobiček 
in rast podjetja, v zameno pa prispevajo k 
povečanju zasebnih naložb v raziskave in 
inovacije. Usposabljanje in prenos 
tehnologije na MSP sta lahko ključna 
elementa za povečanje njihove 
konkurenčnosti in inovacij.

Or. en
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Predlog spremembe 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 2 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Čezmejna sodelovanja so pomemben 
dejavnik v inovacijski strategiji MSP za 
premagovanje nekaterih težav, povezanih z 
njihovo velikostjo, kot je dostop do 
tehnoloških in znanstvenih sposobnosti in 
novih trgov. Zamisli pretvorijo v dobiček 
in rast podjetja, v zameno pa prispevajo k 
povečanju zasebnih naložb v raziskave in 
inovacije.

Čezmejna sodelovanja so pomemben 
dejavnik v inovacijski strategiji MSP za 
premagovanje nekaterih težav, povezanih z 
njihovo velikostjo, kot je dostop do 
tehnoloških in znanstvenih sposobnosti in 
novih trgov. Zamisli pretvorijo v dobiček 
in rast podjetja, v zameno pa prispevajo k 
povečanju zasebnih naložb v raziskave in 
inovacije. Usposabljanje in prenos 
tehnologije na MSP sta ključna elementa 
za povečanje njihove konkurenčnosti in 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 1235
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 –  točka (a) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Vključevanje podpore MSP (a) Podpora MSP prek instrumenta za 
MSP

Or. en

Predlog spremembe 1236
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

Instrument, ki je posebej namenjen MSP in 
zagotavlja stopenjsko podporo in 
povezane storitve ter se ga financira z vsaj 
10 % proračuna Obzorja 2020, se 
vzpostavi in upravlja z enotno strukturo 
upravljanja, z lahko upravno ureditvijo in 
enotno vstopno točko. Instrument MSP je 
namenjen vsem vrstam inovativnih MSP, 
ki kažejo potencial in ambicije za razvoj, 
rast in/ali internacionalizacijo. Zagotovljen 
bo vsem vrstam inovacij, tudi storitvenim, 
netehnološkim in družbenim inovacijam.
Cilj je razvoj in izkoriščanje inovacijskega 
potenciala MSP z zapolnjevanjem vrzeli v 
financiranju za raziskave in inovacije z 
visokim tveganjem v začetni fazi, 
spodbujanjem inovacij in povečanjem 
komercializacije rezultatov raziskav v 
zasebnem sektorju. Na podlagi obstoječih 
struktur, kot so mreža Enterprise Europe 
Network in drugi ponudniki inovacijskih 
storitev ter sheme usposabljanja in 
mentoriranja, se izvajajo podporne 
inovacijske storitve, posebej namenjene 
MSP, ki sodelujejo v instrumentu za MSP.

Or. en

Predlog spremembe 1237
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj in inovacije, s posebnim 
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Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

poudarkom na novih in odcepljenih 
podjetjih ter hitro rastočih MSP.
Večinoma se bodo prijavljala mala in 
srednja podjetja, vendar se jih bo 
spodbujalo k sodelovanju z raziskovalnimi 
ustanovami in drugimi podjetji. 
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in korenite inovacije z visokim 
tveganjem v začetni fazi, spodbujanjem 
inovacij in povečanjem komercializacije 
rezultatov raziskav v zasebnem sektorju.
Ta instrument bo deloval na podlagi 
enotne strukture upravljanja, z lahko 
upravno ureditvijo in enotno vstopno 
točko. Na podlagi obstoječih struktur, kot 
so mreža Enterprise Europe Network in 
drugi ponudniki inovacijskih storitev ter 
sheme usposabljanja in mentoriranja, se 
bo izvajala namenska inovacijska 
podporna struktura za podporo MSP, ki 
sodelujejo v tem instrumentu, da bi v 
celoti izkoristili rezultate raziskav.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani instrumenti, posebej namenjeni MSP, so dokaj nejasni in jih je treba v besedilu 
dodatno pojasniti. Jasno bi morali biti osredotočeni na raziskave in inovacije, ne pa na rast
in internacionalizacijo kot tako. Glavno besedo bi morala imeti mala in srednja podjetja, 
vendar bi najboljše rezultate dosegli v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami in večjimi 
podjetji, s čimer bi ustvarili prenos znanja.

Predlog spremembe 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato MSP bodo podprta v Obzorju 2020. V ta 



AM\907546SL.doc 123/159 PE492.765v01-00

SL

instrument, namenjen MSP, zagotavlja
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

namen bodo vzpostavljeni boljši pogoji za 
sodelovanje MSP v Obzorju 2020. Poleg 
tega zagotavlja instrument, namenjen 
MSP, postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.
Zagotovljen bo za vse vrste inovacij, tudi
storitvene, netehnološke in družbene 
inovacije, pod pogojem, da ima vsaka 
dejavnost jasno evropsko dodano 
vrednost. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP vključuje prepoznavne 
module financiranja za preprost in hiter 
dostop in je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
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raziskav v zasebnem sektorju. v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju. Instrument 
za MSP se izvaja po logiki od spodaj 
navzgor in odprtimi razpisi (brez vnaprej 
določenih razpisnih tem).

Or. en

Predlog spremembe 1240
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel.
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo.
Zagotovljen bo za vse vrste inovacij, tudi
storitvene, netehnološke in družbene 
inovacije, pod pogojem, da imajo projekti 
evropsko razsežnost. Cilj je razvoj in 
izkoriščanje inovacijskega potenciala MSP 
z zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju. Instrument 
bo zagotovil znak kakovosti uspešnim 
malim in srednjim podjetjem glede na 
njihovo udeležbo v javnih naročilih.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko dodano vrednost je mogoče uresničiti na različne načine, ne le z nadnacionalnimi 
partnerstvi. Instrument MSP bi moral upoštevati izkušnje iz projektov replikacije trga 
programa za konkurenčnost in inovacije(CIP), ki so podprli projekte posameznih 
upravičencev z jasno evropsko razsežnostjo.
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Predlog spremembe 1241
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel. 
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo. 
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP in oblikovan 
pod enim samim upravnim organom, 
zagotavlja postopno in celovito podporo, ki 
bo zajemala celoten inovacijski cikel. 
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo. 
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 1242
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel. 
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo. 
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel. 
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovacij v MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo. 
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
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storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Težko je opredeliti „inovativna MSP“.

Predlog spremembe 1243
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
instrument, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel. 
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo. 
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

MSP bodo podprta v Obzorju 2020. Zato 
program, namenjen MSP, zagotavlja 
postopno in celovito podporo, ki bo 
zajemala celoten inovacijski cikel. 
Instrument MSP je namenjen vsem vrstam 
inovativnih MSP, ki kažejo velike ambicije 
za razvoj, rast in internacionalizacijo. 
Zagotovljen bo vsem vrstam inovacij, tudi 
storitvenim, netehnološkim in družbenim 
inovacijam. Cilj je razvoj in izkoriščanje 
inovacijskega potenciala MSP z 
zapolnjevanjem vrzeli v financiranju za 
raziskave in inovacije z visokim tveganjem 
v začetni fazi, spodbujanjem inovacij in 
povečanjem komercializacije rezultatov 
raziskav v zasebnem sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
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and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Predlog spremembe 1244
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek.

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek. Glavni cilj 
financiranja so skupni projekti in 
podpora. Poleg tega bodo člani mreže 
Enterprise Europe Network podprli mala 
in srednja podjetja s svetovanjem o 
financiranju raziskav in inovacij prek 
svojih regionalnih in lokalnih svetovalnih 
služb, ki so blizu podjetjem.

Or. de

Predlog spremembe 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek.

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek. S tem 
instrumentom se doseže potrebna 
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prožnost, da se v času izvajanja projekta 
in za omejen časovni okvir, ki bo krajši od 
trajanja projekta, MSP omogoči vključitev 
v raziskovalne projekte. Omogoča pa tudi 
oblikovanje nove kategorije manjših 
(mikro) projektov za MSP kot izpeljanih 
projektov od večjih raziskovalnih 
projektov.

Or. en

Predlog spremembe 1246
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek.

Instrument, namenjen posebej MSP, se
tematsko nanaša na posebni cilj „Vodilni 
položaj na področju omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij“ ter na vsakega od 
posebnih ciljev v okviru prednostne 
naloge „Družbeni izzivi“.

Or. en

Predlog spremembe 1247
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek.

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo uporabili namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek ter dodelili 
dovolj sredstev za podporo najmanj 
10.000 malih in srednjih podjetij pri 
izvajanju njihovih inovacijskih dejavnosti 
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z evropsko razsežnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Povezave med družbenimi izzivi in instrumentom za mala in srednja podjetja ne bi smeli 
odpraviti. Da bi dosegli ekonomijo obsega pri upravljanju instrumenta za mala in srednja 
podjetja, je treba navesti število projektov, da se zagotovi učinkovito izvajanje tega 
instrumenta, zlasti glede storitev usposabljanja in mentoriranja.

Predlog spremembe 1248
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek.

Pri vseh posebnih ciljih glede družbenih 
izzivov in vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij
bo instrument, posebej namenjen malim in 
srednjim podjetjem, organiziral razpise od 
spodaj navzgor.

Or. en

Predlog spremembe 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek.

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in bodo temu instrumentu namenili 
10 % proračuna, ki jim je bil dodeljen.
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Or. en

Predlog spremembe 1250
Paul Rübig

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski instrument za 
MSP in temu namenili znesek.

Vsi posebni cilji glede družbenih izzivov in 
vodilnega položaja na področju 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij 
bodo veljali za namenski program za MSP 
in temu namenili znesek.

Or. en

Obrazložitev

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Predlog spremembe 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument, posebej namenjen MSP, bi 
bilo treba centralno upravljati, da se 
zagotovi dosledna uporaba pravil, 
prepoznavnost instrumenta in enotna 
vstopna točka ter tako olajša udeležba 
MSP. Ta instrument bi moral prispevati k 
posebnim ciljem v zvezi z vodilnim 
položajem na področju omogočitvenih in 
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industrijskih tehnologij ter družbenimi 
izzivi.

Or. en

Predlog spremembe 1252
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za MSP lahko služi tudi kot 
instrument za predkomercialno naročanje 
ali javno naročanje inovativnih rešitev za 
posebne, od zgoraj navzdol opredeljene 
skupne potrebe izvajalcev javnih naročil v 
Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za MSP bi bilo treba centralno 
upravljati, da bi zagotovili dosledno 
uporabo pravil, prepoznavnost 
instrumenta in enotno vstopno točko ter 
tako olajšali udeležbo MSP.

Or. en

Predlog spremembe 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries
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Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S tem instrumentom se doseže potrebna 
prožnost, da se v času izvajanja projekta 
in za omejen časovni okvir, ki bo krajši od 
trajanja projekta, MSP omogoči vključitev 
v raziskovalne projekte. Omogoča pa tudi 
oblikovanje nove kategorije manjših 
(mikro) projektov za mala in srednja 
podjetja, ki jih je mogoče ustvariti 
neodvisno ali kot izpeljane projekte od 
večjih raziskovalnih projektov.

Or. en

Predlog spremembe 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (a) – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za instrument za mala in srednja podjetja 
se opravi poglobljen vmesni pregled. Če 
absorpcijski cilji tega instrumenta niso 
izpolnjeni, se preostala sredstva 
prerazporedijo v steber vodilnega položaja 
v industriji in družbenih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 1256
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 –  točka (c) – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Povečanje inovacijske zmogljivosti 
MSP

(c) Vključevanje podpore za MSP in 
krepitev inovacijske zmogljivosti MSP

Or. en

Predlog spremembe 1257
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podprle se bodo dejavnosti, ki pomagajo 
pri izvajanju in dopolnjevanju posebnih 
ukrepov za MSP v Obzorju 2020, da bi 
pospešile inovacijsko zmogljivost MSP.

Mala in srednja podjetja imajo podporo 
skozi ves program Obzorje 2020. Podprle 
se bodo dejavnosti, ki pomagajo pri 
izvajanju in dopolnjevanju posebnih 
ukrepov za MSP v Obzorju 2020, da bi 
pospešile inovacijsko zmogljivost MSP. To 
vključuje tudi spodbujanje okrepljenega 
sodelovanja MSP pri upravljanju 
programa, zlasti sodelovanje pri 
določanju raziskovalnih programov in 
izvajanju javno-zasebnih partnerstev.

Or. en

Predlog spremembe 1258
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podprle se bodo dejavnosti, ki pomagajo 
pri izvajanju in dopolnjevanju posebnih 
ukrepov za MSP v Obzorju 2020, da bi 
pospešile inovacijsko zmogljivost MSP.

Podprle se bodo dejavnosti, ki pomagajo 
pri izvajanju in dopolnjevanju posebnih 
ukrepov za MSP v Obzorju 2020, da bi 
pospešile inovacijsko zmogljivost MSP, 
vključno z zagotavljanjem financiranja za 
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evropske inštitute za uporabne raziskave, 
da bi se lotili projektov, dogovorjenih s 
posameznimi malimi in srednjimi podjetji, 
in pri tem nosili stroške in tveganja teh 
raziskav na podlagi obvezujoče zaveze, da 
bodo pridobljeni rezultati na voljo za 
industrijsko rabo.

Or. it

Predlog spremembe 1259
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podprle se bodo dejavnosti, ki pomagajo 
pri izvajanju in dopolnjevanju posebnih 
ukrepov za MSP v Obzorju 2020, da bi 
pospešile inovacijsko zmogljivost MSP.

Podprle se bodo dejavnosti, ki pomagajo 
pri izvajanju in dopolnjevanju posebnih 
ukrepov za MSP v Obzorju 2020, da bi 
pospešile inovacijsko zmogljivost MSP, in 
sicer prek inovacijskih bonov, ki 
interesnim skupinam omogočajo uporabo 
storitev ponudnika raziskav iz druge 
države članice ali iz pridružene države.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba bonov pri trgovskih storitvah bi lahko bila koristen instrument za izboljšanje rasti 
malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (c) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podprle se bodo dejavnosti, ki pomagajo 
pri izvajanju in dopolnjevanju posebnih 

Podprle se bodo dejavnosti, ki pomagajo 
pri izvajanju in dopolnjevanju posebnih 
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ukrepov za MSP v Obzorju 2020, da bi 
pospešile inovacijsko zmogljivost MSP.

ukrepov za MSP v Obzorju 2020, da bi 
pospešile inovacijsko zmogljivost MSP.
Predvideno je tesno sodelovanje z mrežo 
Enterprise Europe Network s 
financiranjem iz programa COSME.

Or. en

Predlog spremembe 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (d) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Podpiranje tržno usmerjenih inovacij, da bi 
izboljšali okvirne pogoje za inovacije in 
odpravili posebne ovire, ki zlasti 
preprečujejo rast inovativnih MSP.
Nekatere regulativne metodologije, ki se 
uporabljajo za ocenjevanje strupenosti 
snovi za okolje, ovirajo dajanje na trg 
pripravkov iz naravnih kompleksnih 
snovi. Oblikovati je treba nove 
metodologije, da bi lahko opravili 
učinkovitejšo presojo vpliva naravnih 
kompleksnih snovi na okolje.

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere metodologije, ki se uporabljajo za ocenjevanje strupenosti za okolje niso ustrezne za 
ocenjevanje lastnosti naravnih kompleksnih snovi, kar velja zlasti za preskuse 
biorazgradljivosti, ki jih zahteva uredba REACH. Z obstoječimi metodologijami ni mogoče 
opraviti pravilne presoje vpliva teh snovi na okolje, zato je njihovo dajanje na trg ovirano. To 
negativno vpliva na konkurenčnost in rast MSP, zlasti v sektorju eteričnih olj.

Predlog spremembe 1262
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (d) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Podpiranje tržno usmerjenih inovacij, da bi 
izboljšali okvirne pogoje za inovacije in 
odpravili posebne ovire, ki zlasti 
preprečujejo rast inovativnih MSP, in 
uvedba klavzule o inovacijah, v skladu s 
katero je mogoče izbrati MSP, ki ponuja 
inovativen proizvod.

Or. fr

Predlog spremembe 1263
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (d) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Težko bi bilo opredeliti „inovativna MSP“.

Predlog spremembe 1264
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (d) – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje inovativnih javnih naročil, ki 
podjetjem za prenos tehnologij prvič 
dovoljujejo dostop do teh naročil
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Or. fr

Predlog spremembe 1265
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga I – Del II – točka 3 – točka 3.3 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Podpiranje prenosa znanja in 
tehnologije med javnimi raziskavami in 
trgom. Podpiranje procesov prenosa med 
področjem javnih raziskav in inovativnimi 
malimi in srednjimi podjetji kot učinkovit 
mehanizem za prenos rezultatov raziskav 
in izumov univerz, raziskovalnih središč 
in malih in srednjih podjetij, ki opravljajo 
raziskave, na trg. Cilj teh novo 
ustvarjenih notranjih projektov bo 
podpreti približno 2000 evropskih malih 
in srednjih podjetij letno.

Or. en

Obrazložitev

V proračunu pod razdelkom Inovacije v malih in srednjih podjetjih novo ustvarjeni notranji 
projekti niso bili upoštevani. Da bi našli posrednika na lokalni ravni (tudi v manjših državah 
članicah), bi moralo minimalno število malih in srednjih podjetij, ki bodo dobila podporo, 
znašati najmanj 2000.

Predlog spremembe 1266
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je izboljšati vseživljenjsko 
zdravje in dobro počutje za vse.

Posebni cilj je izboljšati vseživljenjsko 
zdravje in dobro počutje za vse ter opraviti 
neenakosti glede zdravja in dobrega 
počutja, ki jih določata socialno-
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ekonomski status in spol.

Or. en

Predlog spremembe 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pomembnost socialnih vidikov se bo v bližnji prihodnosti povečala.

Predlog spremembe 1268
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1269
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Enakost pri vseživljenjskem zdravju in 
dobrem počutju, visokokakovostni, 
ekonomsko vzdržni in inovativni
zdravstveni sistemi in sistemi oskrbe, 
sistemi socialnega varstva ter priložnosti 
za nova delovna mesta in rast so cilji 
podpore raziskav in inovacij, ki so odgovor 
na ta izziv in v veliki meri prispevajo k 
strategiji Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave bi morale omogočiti izboljšanje 
naprednih zdravljenj in celičnih terapij, ki 
bi bile osredotočene na zdravljenje 
kroničnih in degenerativnih bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

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,

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, 
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z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov. 
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti.

z 22 milijonov povečalo na 61 milijonov. 
Zmanjšanje ali ohranjanje teh stroškov na 
takšni ravni, da ne postanejo nevzdržni, je 
delno odvisno od zagotavljanja 
vseživljenjskega zdravja in dobrega 
počutja za vse, torej od učinkovitega 
preprečevanja, zdravljenja in upravljanja 
bolezni in invalidnosti. Pri učinkovitem 
upravljanju se upoštevajo tudi dodatni 
stroški zaradi okolja, ki ni dostopno 
invalidom.

Or. fr

Predlog spremembe 1274
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Socialni in finančni 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. Stroški izhajajo tudi iz 
diskriminacije zaradi invalidnosti in 
nastajanja fizičnega in družbenega okolja, 
ki ni dostopno invalidom. Zmanjšanje ali 
ohranjanje teh stroškov na takšni ravni, da 
ne postanejo nevzdržni, je delno odvisno 
od zagotavljanja vseživljenjskega zdravja 
in dobrega počutja za vse, torej od 
učinkovitega preprečevanja, zdravljenja in 
upravljanja bolezni in invalidnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Da bi ohranili sisteme zdravstvenega varstva in socialne pomoči v Uniji, ki so trenutno na 
težki preizkušnji, bi morali javni organi med drugim sprejeti odločitve in usmeritve, ki 
vključujejo tudi spodbujanje odgovornosti državljanov glede tveganega obnašanja, čigar 
posledica so bolezni, ki jih je mogoče preprečiti.

Predlog spremembe 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov Stroški zdravstvenih in socialnih sistemov 



AM\907546SL.doc 143/159 PE492.765v01-00

SL

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1277
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Neenakosti glede zdravja in dobrega 
počutja naraščajo, pri čemer se stroški 
zdravstvenih in socialnih sistemov v Uniji 
večajo, ukrepi oskrbe in preventive v vseh 
starostnih obdobjih pa so vedno dražji. 
Število Evropejcev, starejših od 65 let, naj 
bi se s 85 milijoni 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. Zagotovitev enakega 
dostopa do zdravja in dobrega počutja ter
zmanjšanje pomembnosti spolnih in 
socialno-ekonomskih kazalnikov ob 
sočasnem zmanjšanju ali ohranjanju teh 
stroškov na takšni ravni, da ne postanejo 
nevzdržni, sta delno odvisna od 
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zagotavljanja vseživljenjskega zdravja in 
dobrega počutja za vse, torej od 
učinkovitega preprečevanja, zdravljenja in 
upravljanja bolezni in invalidnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1278
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

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 ter različne funkcijske 
omejitve, so pomembni vzroki za 
invalidnost, slabo zdravje in prezgodnjo 
smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo. Glede drugih 
stanj, zlasti nevrodegenerativnih bolezni, 
bo za učinkovite strategije preprečevanja 
najprej treba znatno okrepiti etiološke 
raziskave ter razviti boljše zgodnje 
diagnosticiranje in možnosti zdravljenja.

Or. it

Predlog spremembe 1279
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

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 

Kronične bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, sladkorna bolezen, revmatične 
in mišično-skeletne bolezni, avtoimunske 
bolezni, nevrološke in duševne motnje, 
prekomerna telesna teža in debelost ter 
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smrt ter predstavljajo precejšnje stroške za 
družbo in gospodarstvo.

različne funkcijske omejitve, so pomembni 
vzroki za invalidnost, slabo zdravje in 
prezgodnjo smrt ter predstavljajo 
precejšnje stroške za družbo in 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 1280
Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1281
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1282
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

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, bolezni dihal, 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.

Or. fr

Predlog spremembe 1283
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1284
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 4

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

Or. de

Predlog spremembe 1285
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. To število 
bo še naprej strmo naraščalo, predvsem 
zaradi staranja evropskega prebivalstva in 
posledičnega porasta nevrodegenerativnih 
bolezni. Družbeno-ekonomski dejavniki, 
okolje in življenjski slog so zelo pomembni 
pri številnih od teh obolenj, saj je po oceni 
z njimi povezana ena tretjina globalnega 
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bremena bolezni. Glede drugih stanj, kot 
so nevrodegenerativne bolezni, pa bo za 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej treba znatno povečati raziskave o 
njihovih vzrokih ter razviti boljše možnosti 
zgodnjega odkrivanja in zdravljenja, 
vključno s prilagojenimi naprednimi 
terapijami.

Or. en

Predlog spremembe 1286
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR. Rak je vzrok za četrtino 
vseh smrti in poglavitni vzrok smrti pri 
osebah, starih med 45 in 64 let, medtem ko
več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, skupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. To število 
bo še naprej strmo naraščalo, predvsem 
zaradi vedno večje pojavnosti 
nevrodegenerativnih bolezni, kot sta 
Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen, 
kar je povezano z višjo povprečno 
starostjo evropskega prebivalstva. 
Družbeno-ekonomski dejavniki, okolje in 
življenjski slog so zelo pomembni pri 
številnih od teh obolenj, saj je po oceni z 
njimi povezana ena tretjina globalnega 
bremena bolezni. Glede drugih stanj, zlasti 
nevrodegenerativnih bolezni, pa bo za 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej treba znatno okrepiti etiološke 
raziskave ter razviti boljše zgodnje 
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diagnosticiranje in možnosti zdravljenja.

Or. it

Predlog spremembe 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.
To število bo še naprej strmo naraščalo, 
predvsem zaradi staranja evropskega 
prebivalstva in posledičnega porasta 
nevrodegenerativnih bolezni, kot sta 
Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen. 
Glede drugih stanj, zlasti 
nevrodegenerativnih bolezni, pa bo za 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej treba znatno povečati raziskave o 
njihovih vzrokih ter razviti boljše možnosti 
zgodnjega odkrivanja in zdravljenja, 
vključno s prilagojenimi naprednimi 
terapijami. 

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.
Glede drugih stanj, zlasti 
nevrodegenerativnih bolezni, pa bo za 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej treba znatno povečati raziskave o 
njihovih vzrokih ter razviti boljše možnosti 
zgodnjega odkrivanja in zdravljenja, 
vključno s prilagojenimi naprednimi 
terapijami.

Or. en

Obrazložitev

Možganske motnje terjajo velike družbene in ekonomske stroške, kar pomeni, da je treba 
nujno dodeliti znatna sredstva za odkrivanje vzrokov, izboljšanje zgodnjega odkrivanja in 
razvoj boljših možnosti zdravljenja. To zlasti velja za nevrodegenerativne bolezni, ki zaradi 
staranja prebivalstva postajajo vse pogostejše in vse dražje za sisteme zdravstvenega varstva.
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Predlog spremembe 1289
Seán Kelly

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.
Glede drugih stanj, zlasti 
nevrodegenerativnih bolezni, pa bo za 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej treba znatno povečati raziskave o 
njihovih vzrokih ter razviti boljše možnosti 
zgodnjega odkrivanja in zdravljenja, 
vključno s prilagojenimi naprednimi 
terapijami. 

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1290
Patrizia Toia
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Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 
Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Družbeno-
ekonomski dejavniki, okolje in življenjski 
slog so zelo pomembni pri številnih od teh 
obolenj, saj je po oceni z njimi povezana 
ena tretjina globalnega bremena bolezni.
Glede drugih stanj, zlasti 
nevrodegenerativnih bolezni, pa bo za 
učinkovite strategije preprečevanja 
najprej treba znatno povečati raziskave o 
njihovih vzrokih ter razviti boljše možnosti 
zgodnjega odkrivanja in zdravljenja, 
vključno s prilagojenimi naprednimi 
terapijami. 

Or. it

Predlog spremembe 1291
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Uniji zaradi bolezni srca in ožilja letno 
umre več kot 2 milijona ljudi, gospodarstvo 
pa te bolezni stanejo več kot 
192 milijard EUR, medtem ko je rak vzrok 
za četrtino vseh smrti in poglavitni vzrok 
smrti pri osebah, starih med 45 in 64 let. 

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

Več kot 27 milijonov ljudi v Uniji trpi 
zaradi sladkorne bolezni, kupni stroški 
zaradi možganskih motenj (tudi tistih, ki 
vplivajo na duševno zdravje) pa so bili 
ocenjeni na 800 milijard EUR. Več kot 120 
milijonov državljanov Unije trpi zaradi 
revmatičnih in mišično-skeletnih bolezni, 
skupni stroški zaradi teh bolezni pa 
znašajo okoli 240 milijard EUR.
Družbeno-ekonomski dejavniki, okolje in 
življenjski slog so zelo pomembni pri 
številnih od teh obolenj, saj je po oceni z 
njimi povezana ena tretjina globalnega 
bremena bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 1292
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 1294
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Otroške bolezni, vključno s tistimi, ki so 
povezane z nedonošenostjo in s 
prezgodnjim rojstvom, pomenijo velik 
družbeni izziv. Zdravje otrok je temeljna 
prednostna naloga Evropske unije. 
Podobno kot pri redkih boleznih je tudi tu 
učinkovite raziskave in zdravljene mogoče 
razviti le v okviru skupne evropske 
strategije.

Or. de

Obrazložitev

Vsak deseti otrok v Evropi se rodi prezgodaj. Posledice prezgodnjega rojstva veljajo za 
najpogostejši vzrok umrljivosti dojenčkov, čeprav je v večini evropskih držav za novorojenčke 
zagotovljena dovolj visoka raven nege. Samo v Nemčiji stroški oskrbe nedonošenčkov znašajo 
skoraj 500 milijonov EUR na leto. Zato so na tem področju nujno potrebne vseevropske 
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raziskave.

Predlog spremembe 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 1296
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

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 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. Zato 
je treba podpreti raziskave na področju 
zdravljenja, ki dopolnjuje zdravljenje z 
antibiotiki ali zanj ponuja alternativne 
možnosti, na primer bakteriofagno 
zdravljenje ali bakteriofagna zdravila.

Or. fr
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Predlog spremembe 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

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. 
Pripraviti se je treba tudi na pojavljajoče se 
epidemije in nevarnosti vedno večje 
odpornosti na protimikrobna zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 1298
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

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 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.
Vedno večjo zaskrbljenost povzročajo 
bolezni, povezane z vodo.

Or. en
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Predlog spremembe 1299
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 6

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 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, ponovno pojavljajoče se 
nalezljive bolezni in nevarnosti vedno 
večje odpornosti na protimikrobna 
zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti, saj jih 
pogosto ne preizkušajo za učinke na 
starostno skupino, ki jih največ uporablja, 
in sicer na starejše. Rešiti je treba nenehno 
zdravstveno neenakost in vsem 
Evropejcem, ne glede na njihovo starost 
ali osebne okoliščine, zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov ter varnih možnosti zdravljenja.

Or. en
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Obrazložitev

Starejši uporabljajo več kot 30 % zdravil na recept in več kot 40 % zdravil brez recepta. 
Glede na to, da so največja skupina uporabnikov zdravil, si je treba prizadevati, da bodo 
njihova zdravila preizkušena glede na učinek, ki ga imajo na to starostno skupino.

Predlog spremembe 1301
Philippe Lamberts
 v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Medtem postopki razvoja zdravil in cepiv 
postajajo dražji in manj učinkoviti, pri 
čemer pa je tehtnost poskusov na živalih, 
na katerih temeljijo zdravila za ljudi, 
vedno bolj vprašljiva. Izboljšati je treba 
ureditev znanosti, povezane z njimi. Rešiti 
je treba nenehno zdravstveno neenakost in 
vsem Evropejcem zagotoviti dostop do 
učinkovitih in primernih zdravstvenih 
sistemov.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga I – Del III – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tudi drugi dejavniki, kot so premoženjski 
status, vključenost, udejstvovanje, 
družbeni kapital in delo, vplivajo na 
zdravje in dobro počutje, zato je treba 
sprejeti celovit pristop.

Or. en


