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Predlog spremembe 1303
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni v partnerstvu s 
tretjimi državami lahko in bi moral precej 
prispevati k obravnavanju teh globalnih
izzivov in si tako prizadevati tudi za 
izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja, 
zagotoviti boljše zdravje in dobro počutje 
za vse ter Evropi zagotoviti vodilni položaj 
na hitro rastočih svetovnih trgih za 
inovacije na področju zdravja in dobrega 
počutja.

Or. fr

Predlog spremembe 1304
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni v partnerstvu s 
tretjimi državami lahko in bi moral precej 
prispevati k obravnavanju teh globalnih
izzivov in si tako prizadevati tudi za 
izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja, 
zagotoviti boljše zdravje in dobro počutje 
za vse ter Evropi zagotoviti vodilni položaj 
na hitro rastočih svetovnih trgih za 
inovacije na področju zdravja in dobrega 
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počutja.

Or. fr

Predlog spremembe 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Bolezni in invalidnosti nacionalne meje ne 
ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni v partnerstvu s 
tretjimi državami lahko in bi moral precej 
prispevati k obravnavanju teh globalnih
izzivov in si tako prizadevati tudi za 
izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja, 
zagotoviti boljše zdravje in dobro počutje 
za vse ter Evropi zagotoviti vodilni položaj 
na hitro rastočih svetovnih trgih za 
inovacije na področju zdravja in dobrega 
počutja.

Or. fr

Obrazložitev

Bolezni, posebej nalezljive, se ne ustavijo na mejah držav članic in v skladu s cilji Unije boj 
proti širjenju teh bolezni pomaga doseči razvojne cilje tisočletja. Zagotavljanje vodilnega 
položaja Evrope na svetovnih trgih je jasno eden od ključnih stebrov zunanjih ukrepov Unije, 
toda Unija ima tudi mednarodne obveznosti, ki jih mora spoštovati, zato opomnik na razvojne 
cilje tisočletja.

Predlog spremembe 1306
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ustavijo. Ustrezen odziv raziskav in 
inovacij na evropski ravni lahko in bi 
moral precej prispevati k obravnavanju teh 
izzivov, zagotoviti boljše zdravje in dobro 
počutje za vse, zaščititi Evropo pred 
svetovnimi pandemijami ter ji zagotoviti 
vodilni položaj na hitro rastočih svetovnih 
trgih za inovacije na področju zdravja in 
dobrega počutja.

Or. en

Predlog spremembe 1307
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 

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

življenjsko dobo), ter celovitega in 
obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive in učinkovite proizvode, 
strategije, posredovanja in storitve. Poleg 
tega pomembnost teh izzivov po Evropi in 
v številnih primerih na svetovni ravni 
zahteva odziv, za katerega je značilna 
dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami. Uspeh inovacij je pri odzivu na 
te izzive odvisen od pravega ravnotežja 
med predhodnimi raziskavami in podporo 
uporabi. Skupne raziskave dopolnjujejo 
predhodne raziskave, ki se financirajo iz 
prvega stebra. Predhodne skupne 
raziskave so strateško orodje, ki ga je 
treba financirati v enakem obsegu kot 
klinične raziskave, da postane Evropa 
konkurenčnejša v zdravstvenem sektorju.

Or. fr

Predlog spremembe 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

dolgoročna in usklajena podpora 
sodelovanja med odličnimi, 
multidisciplinarnimi in večsektorskimi 
skupinami.

Or. fr

Predlog spremembe 1310
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1311
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Tako pri tem izzivu kot pri drugih bo 
uspeh v smislu inovacij odvisen od 
pravega ravnotežja med predhodnimi 
raziskavami in podporo uporabi. Skupne 
raziskave dopolnjuje predhodne raziskave, 
ki se financirajo iz prvega stebra. 
Predhodne skupne raziskave so strateško 
orodje, ki ga je treba financirati v enakem 
obsegu kot klinične raziskave, da postane 
Evropa konkurenčnejša v zdravstvenem 
sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 1312
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki
izboljšajo naše temeljno razumevanje 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Če naj raziskave zagotovijo kar največjo družbeno korist, bi morale te prinesti inovativne in 
učinkovite rešitve, njihovi rezultati pa bi morali biti na voljo širši javnosti.

Predlog spremembe 1313
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1314
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odziv je odvisen od odličnosti raziskav, ki 
izboljšajo naše temeljno razumevanje 
zdravja, bolezni, invalidnosti, razvoja in 
staranja (vključno s pričakovano 
življenjsko dobo), ter celovitega in 

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

obširnega prenosa pridobljenega in 
obstoječega znanja v inovativne, 
nadgradljive, učinkovite in dostopne
proizvode, strategije, posredovanja in 
storitve. Poleg tega pomembnost teh 
izzivov po Evropi in v številnih primerih 
na svetovni ravni zahteva odziv, za 
katerega je značilna dolgoročna in 
usklajena podpora sodelovanja med 
odličnimi, multidisciplinarnimi in 
večsektorskimi skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Če naj raziskave zagotovijo kar največjo družbeno korist, bi morali biti njihovi rezultati na 
voljo širši javnosti.

Predlog spremembe 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Če naj raziskave zagotovijo kar največjo družbeno korist, bi morale te prinesti inovativne in 
učinkovite rešitve, njihovi rezultati pa bi morali biti na voljo širši javnosti.

Predlog spremembe 1317
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podobno zahtevnost izziva in medsebojna 
odvisnost njegovih delov zahtevata odziv 
na ravni EU. Številni pristopi, orodja in 

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

tehnologije se lahko uporabljajo na 
številnih raziskovalnih in inovacijskih 
področjih tega izziva, najustreznejša pa je 
podpora na ravni Unije. Ti vključujejo 
razvoj dolgoročnih kohort in izvajanje 
kliničnih preskušanj (ki se osredotočajo na 
razvoj zdravil in njihove učinke za vse 
starostne skupine), klinično uporabo 
tehnologij, katerih poimenovanja se 
končujejo na „-omika“, ali razvoj IKT in 
njihovo uporabo v zdravstvenih službah, 
predvsem e-zdravju. Zahteve posebnih 
populacij se najbolj učinkovito
obravnavajo na celosten način, na primer z 
razvojem stratificirane in/ali posamezniku 
prilagojene medicine, z zdravljenjem 
redkih bolezni, ustreznimi zdravili za 
starejše in zagotavljanjem rešitev za 
pomoč na domu ali za samostojno 
življenje.

Or. en

Obrazložitev

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Predlog spremembe 1319
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljša dobro počutje in je 
stroškovno učinkovito. Spodbujanje 

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

zdravja in preprečevanje bolezni je odvisno 
tudi od razumevanja dejavnikov zdravja, 
učinkovitih preventivnih orodij, kot so 
cepiva, učinkovitega nadzorovanja zdravja 
in bolezni ter pripravljenosti, pa tudi od 
učinkovitih programov presejanja.
Zdraviliški sektor, ki je evropska 
posebnost, bi moral imeti koristi od 
ustreznih raziskav, usmerjenih v 
preprečevanje bolezni, pa tudi v oskrbo in 
socialno pomoč.

Or. fr

Predlog spremembe 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovito spodbujanje zdravja, podprto s 
trdno znanstveno podlago, preprečuje 
bolezni, izboljša dobro počutje in je 
stroškovno učinkovito. Spodbujanje 
zdravja, dobro počutje in preprečevanje 
bolezni je odvisno tudi od razumevanja
bioloških in socialnih dejavnikov zdravja, 
učinkovitih preventivnih orodij (kot so 
cepiva in ukrepi politike, usmerjeni k 
socialnim dejavnikom in ogroženim 
skupinam), učinkovitega spodbujanja 
zdravja, nadzorovanja zdravja in bolezni 
ter pripravljenosti, pa tudi od učinkovitih 
programov presejanja.

Or. en

Predlog spremembe 1321
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1322
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1323
Britta Thomsen
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega je veliko težav s spodbujanjem 
zdravja povezanih z delovanjem 
nacionalnih in globalnih sistemov 
zdravstvenega varstva in institucij, tj. 
socialnih, etičnih, kulturnih in 
komunikacijskih procesov, vključenih v 
interakcijo med različnimi skupinami 
strokovnjakov, politikov, bolnikov in 
njihovih sorodnikov. Preiskava in 
razumevanje takšnih težav zahtevata 
sodelovanje strokovnjakov s področja 
družboslovja in kulturoloških ter 
komunikacijskih ved.

Or. en

Predlog spremembe 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovita prizadevanja za preprečevanje, 
obravnavanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in zmanjšane funkcionalnosti 
podpirajo temeljno razumevanje njihovih 
dejavnikov in vzrokov, procesov in 
učinkov, pa tudi dejavnikov, ki so osnova 
za dobro zdravje in dobro počutje.
Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z obsežnimi 
kohortnimi študijami je prav tako 
bistvenega pomena, kar velja tudi za 
prenos ugotovitev raziskav v klinično 
prakso, pri čemer bi te morale obravnavati 
vse starostne skupine, da bi zagotovili 
prilagojenost zdravil njihovi uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da starejši predstavljajo največjo skupino uporabnikov farmacevtskih izdelkov, si 
je treba prizadevati za zagotovitev, da so zdravila, ki jih jemljejo, preizkušena glede njihovih 
učinkov v tej starostni skupini. To je tudi v skladu z obstoječim poudarkom EU na varnosti 
bolnikov.

Predlog spremembe 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 1327
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Družbeni izziv je zagotoviti enak dostop do 
zdravja in dobrega počutja ter izkoreniniti 
pomen socialno-ekonomskega statusa in 
spola, ob tem pa zagotavljati izpolnjevanje 
zahtev do zdravstvenega sektorja in 
sektorja oskrbe zaradi demografskih 
sprememb. Če naj bi se učinkovito 
zdravstvo in oskrba ohranila za vsa 
starostna obdobja, si je treba prizadevati za 
boljše sprejemanje odločitev na področju 
zagotavljanja preventive in zdravljenja, za 
opredelitev in podporo razširjanja 
najboljših praks v zdravstvenem sektorju in 
sektorju oskrbe ter podpreti celostno 
oskrbo in obširno uporabo tehnoloških, 
organizacijskih in družbenih inovacij, ki 
zlasti starejšim in invalidom pomagajo, da 
ostanejo dejavni in samostojni. To bo 
pripomoglo tudi k povečanju in podaljšanju 
njihovega fizičnega, socialnega in 
duševnega dobrega počutja.
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Predlog spremembe 1328
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večje breme bolezni in invalidnosti 
zaradi starajočega se prebivalstva veča 

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

kroničnimi boleznimi pri vse nižji starosti,
veča pritisk na zdravstveni sektor in sektor
oskrbe. Če naj bi se učinkovito zdravstvo 
in oskrba ohranila za vsa starostna obdobja, 
si je treba prizadevati za boljše sprejemanje 
odločitev na področju zagotavljanja 
preventive in zdravljenja, za opredelitev in 
podporo razširjanja najboljših praks v 
zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe 
ter podpreti celostno oskrbo in obširno 
uporabo tehnoloških, organizacijskih in 
družbenih inovacij, ki zlasti starejšim in 
invalidom pomagajo, da ostanejo dejavni 
in samostojni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Or. en

Predlog spremembe 1330
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1331
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 1332
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1333
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



AM\907849SL.doc 23/171 PE492.789v01-00

SL

počutja. fizičnega, socialnega in duševnega dobrega 
počutja.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1335
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 1336
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.
Na področju raziskav o težavah s kožnimi 
alergijami na primer je test z obližem 
trenutno edino sredstvo, ki je na voljo 
dermatologom za testiranje bolnikov na 
alergije tipa VI. Potrebne so nove 
zanesljive metode za ugotavljanje, ali je 
bolnik alergičen na neko snov, in za 
pomoč pri opredelitvi vzročno-posledične 
zveze med izpostavljenostjo neki snovi in 
neželenim učinkom na kožo.

Or. fr
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Obrazložitev

Test z obližem je zgodnji pokazatelj, da je izpostavljenost neki snovi vzrok za kožno alergijo 
pri ljudeh. Vendar ne dokazuje, katera izpostavljenost je alergijo povzročila. Glede na vse 
bolj razširjene težave s kožnimi alergijami, je bistveno, da so na voljo učinkovita in zanesljiva 
sredstva za postavljanje diagnoze. Test z obližem lahko povzroči alergije pri bolniku, ki sicer 
ne bi imel alergije, če ne bi bil izpostavljen obližu.

Predlog spremembe 1338
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.
Poseben poudarek se nameni tudi 
vključevanju vseh zainteresiranih strani v 
zdravstvenem sektorju – vključno z bolniki 
in organizacijami bolnikov – z namenom, 
da se pripravi program za raziskave in 
inovacije, v katerega bodo državljani 
aktivno vključeni in ki bo odražala 
njihove potrebe in pričakovanja.

Or. it

Predlog spremembe 1339
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vse te dejavnosti se izvajajo na način, ki 
zagotavlja podporo v celotnem ciklusu 
raziskav in inovacij, zaradi česar se bosta 
okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
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v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti. v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.
Poskrbeti pa je treba tudi za to, da se 
vključijo vse zainteresirane strani, 
vključno z bolniki in združenji bolnikov, z 
namenom, da se pripravi program za 
raziskave in inovacije, v katerega bodo 
državljani aktivno vključeni in ki bo 
odražal njihove potrebe in pričakovanja.

Or. it

Predlog spremembe 1340
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

okrepila konkurenčnost industrijskih panog 
v Evropi in razvoj novih tržnih priložnosti.
Poudarek bo tudi na vključitvi vseh 
zainteresiranih strani v zdravstvu, tudi 
bolnikov in združenj bolnikov, da bi 
razvili program za raziskave in inovacije, 
ki bo aktivno vključeval državljane ter 
upošteval njihove potrebe in pričakovanja.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1342
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1343
Seán Kelly

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1344
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1345
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni ukrepi vključujejo: zagotavljanje 
dolgoročnih raziskovalnih programov, da 
se zagotovi pokritje celotnega ciklusa 
inovacij; razumevanje dejavnikov zdravja
(vključno z dejavniki, povezanimi z 
okoljem in podnebjem), kar bo izboljšalo 
spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni; razumevanje bolezni in izboljšanje 
diagnoz; razvoj učinkovitih programov 
presejanja in izboljšanje ocenjevanja 
dovzetnosti za bolezni; izboljšanje 
nadzorovanja in pripravljenosti; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni;
prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij;
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov;
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem;
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; usklajevanje, da se zagotovi 
izmenjava strokovnih izkušenj in znanja 
med kliničnimi disciplinami glede na 
medsebojno povezanost bolezni in vse 
večjo sočasno obolevnost in z namenom 
izmenjave znanja, delitve virov in čim 
manjših stroškov; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 



AM\907849SL.doc 31/171 PE492.789v01-00

SL

neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi. Po potrebi te 
dejavnosti upoštevajo različnost med 
spoloma in genetskimi skupinami.

Or. en

Predlog spremembe 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno s socialnimi
dejavniki in dejavniki, povezanimi z 
okoljem in podnebjem), kar bo izboljšalo 
spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni; razumevanje bolezni in izboljšanje 
diagnoz; razvoj učinkovitih programov 
presejanja in izboljšanje ocenjevanja 
dovzetnosti za bolezni; izboljšanje 
nadzorovanja in pripravljenosti; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni;
prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij;
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov;
razumevanje neenakosti, ki jih povzroča 
vrsta, ustreznost in kakovost oskrbe in 
sistema zdravljenja, ki je na voljo 
invalidom, ter njihovih posledic (npr. 
izguba samostojnosti); proučevanje politik 
in praks, ki spodbujajo vključevanje 
zadevnih uporabnikov v opredelitev 
sistemov oskrbe, aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu za 
starejše in invalide, predvsem tiste, ki 
potrebujejo večjo podporo; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem;
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
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znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, kot so 
študije o evropskih zdravstvenih sistemih
in ocene njihove uspešnosti pri 
izpolnjevanju potreb invalidov, zlasti glede 
zaposlitve in ohranjanja zaposlitve,
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. fr

Predlog spremembe 1347
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj boljših preventivnih
in terapevtskih cepiv; razvoj novih 
biofarmacevtskih izdelkov, terapij z 
izvornimi celicami in novih načinov 
proizvodnje; uporabo zdravil in silico za 
boljše upravljanje in predvidevanje 
bolezni; zdravljenje bolezni; prenos znanja 
v klinično prakso in nadgradljive ukrepe na 
področju inovacij; boljšo uporabo in 
organizacijo zdravstvenih podatkov;
uporabo učinkovitih sistemov e-zdravja; 
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; inovativne ortopedske 
pripomočke za potrebe bolnikov; 
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zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe;
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 1348
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz v različnih 
socialno-ekonomskih kontekstih; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za 
bolezni; izboljšanje nadzorovanja
nalezljivih bolezni v Uniji, pa tudi v 
sosednjih državah in državah v razvoju, 
ter pripravljenosti za boj proti epidemijam 
in novim boleznim; razvoj boljših 
preventivnih cepiv; uporabo zdravil in 
silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni;
prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij;
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov;
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem;
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
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neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. fr

Predlog spremembe 1349
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz v različnih 
socialno-ekonomskih kontekstih; razvoj 
učinkovitih programov presejanja in 
izboljšanje ocenjevanja dovzetnosti za
bolezni; izboljšanje nadzorovanja
nalezljivih bolezni v Uniji, pa tudi v 
sosednjih državah in državah v razvoju, 
ter pripravljenosti za boj proti epidemijam 
in novim boleznim; razvoj boljših 
preventivnih cepiv; uporabo zdravil in 
silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni;
prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij;
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov;
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem;
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
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najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. fr

Predlog spremembe 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Za boj z epidemijami novih bolezni je treba najprej okrepiti nadzor tako znotraj Unije kot tudi 
v sosednjih regijah ter čim bližje viru teh epidemij, ki so še vedno vse prepogosto v državah v 
razvoju. To temelji na predpostavki, da obstajajo sredstva za presejalne preglede, prilagojene 
socialno-ekonomskim pogojem v teh državah, dobro usposobljeno osebje in zelo učinkoviti 
zdravstveni sistemi.

Predlog spremembe 1351
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni ukrepi vključujejo: razumevanje 
dejavnikov zdravja (vključno z dejavniki, 
povezanimi z okoljem in podnebjem), kar 
bo izboljšalo spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni; razumevanje 
bolezni in izboljšanje diagnoz. Sem je 
treba vključiti tudi neintervencijske 
metode na znanstveni podlagi, kot so 
terapije z glasbo in umetnostjo, psihološke 
terapije in različna zdravljenja s 
stimulansi; izboljšanje nadzorovanja in 
pripravljenosti; razvoj učinkovitih 
programov presejanja in izboljšanje 
ocenjevanja dovzetnosti za bolezni; razvoj 
boljših preventivnih cepiv; uporabo zdravil 
in silico za boljše upravljanje in 
predvidevanje bolezni; zdravljenje bolezni;
prenos znanja v klinično prakso in 
nadgradljive ukrepe na področju inovacij;
boljšo uporabo zdravstvenih podatkov;
aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem;
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
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neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

znanstvenih orodij in metod, ki podpirajo 
oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje neenakosti s sprejemanjem 
odločitev, ki temeljijo na dokazih, in 
razširjanjem najboljše prakse ter 
inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z izzivom „Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje“ bi morale imeti 
interdisciplinarne zdravstvene raziskave vidnejšo vlogo. Učinkovito spodbujanje zdravja 
narekuje boljše razumevanje socialnih, kulturnih, etičnih in komunikacijskih procesov v 
sistemih zdravstvenega varstva v Evropi. Poleg tega tudi predlagamo, da se vključijo 
raziskave o znanstvenih in neintervencijskih metodah, kot sta terapija z glasbo in 
psihoterapija, ter različna zdravljenja s stimulansi.

Predlog spremembe 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE492.789v01-00 38/171 AM\907849SL.doc

SL

z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe;
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

aktivno staranje, samostojno življenje in 
pomoč na domu; omogočanje 
posamezniku, da sam upravlja z zdravjem;
spodbujanje celostne oskrbe; izboljšanje 
znanstvenih orodij in metod, pomembnih 
za razumevanje zdravja in bolezni ljudi, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Or. fr

Obrazložitev

Za razumevanje dejavnikov zdravja in bolezni je potrebno bolj izpopolnjeno znanje o znakih 
bioloških sprememb (biomarkerjih) in povezavah med ključnimi dogodki, ki združujejo 
različne ravni biološke organizacije (geni, celice, tkiva, organi itd.). 

Predlog spremembe 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1354
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

veliko mero podpore, aktivno staranje, 
samostojno življenje in pomoč na domu;
omogočanje posamezniku, da sam upravlja 
z zdravjem; spodbujanje celostne oskrbe;
izboljšanje znanstvenih orodij in metod, ki 
podpirajo oblikovanje politike in 
zakonodajne potrebe; ter izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva in zmanjšanje 
neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 1355
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

oblikovanje politike in zakonodajne 
potrebe; ter izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva 
in zmanjšanje družbeno-ekonomskih
neenakosti in neenakosti med spoloma s 
sprejemanjem odločitev, ki temeljijo na 
dokazih, in razširjanjem najboljše prakse 
ter inovativnimi tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE492.789v01-00 42/171 AM\907849SL.doc

SL

temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

neenakosti s sprejemanjem odločitev, ki 
temeljijo na dokazih, in razširjanjem 
najboljše prakse ter inovativnimi 
tehnologijami in pristopi.

Or. en

Predlog spremembe 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Izzivi evropskega biogospodarstva: 
zanesljiva preskrba s hrano in njena 
varnost, trajnostno kmetijstvo in 
gozdarstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje

Or. en

Predlog spremembe 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Evropski izzivi na področju 
biogospodarstva: zanesljiva preskrba s 
hrano, trajnostno kmetijstvo, gozdarstvo,
morsko, pomorsko in sladkovodno
raziskovanje

Or. en

Predlog spremembe 1361
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, voda, morsko in pomorsko 
raziskovanje, akvakultura,
biogospodarstvo in zaščita biotske 
raznovrstnosti

Or. pt
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Obrazložitev

Naravni vir voda, akvakultura in zaščita biotske raznovrstnosti so povezana področja, ki jih je 
treba dodati na seznam prednostnih nalog.

Predlog spremembe 1362
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Biogospodarstvo: zanesljiva preskrba s 
hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in 
pomorsko raziskovanje in biotehnološke 
industrijske panoge

Or. en

Obrazložitev

Po navedbah evropske strategije „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo“ 
vključuje biogospodarstvo proizvodnjo obnovljivih bioloških virov in njihovo predelavo v 
hrano, krmo, ekološke proizvode in bioenergijo. Biogospodarstvo zajema štiri glavne sektorje, 
ki jih je treba podpirati z velikim izzivom „biogospodarstva“: kmetijstvo in gozdarstvo; 
ribolov in akvakultura; biotehnološke industrijske panoge in hrana. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Predlog spremembe 1363
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1364
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni cilj je zagotoviti trajnostno 
proizvodnjo varne hrane in drugih 
bioloških izdelkov visoke kakovosti z 
razvojem produktivnih in trajnostnih
sistemov primarne proizvodnje, ki
gospodarno izkoriščajo vire, ter s 
spodbujanjem povezanih storitev 
ekosistema in obnovo biotske 
raznovrstnosti ob konkurenčnih in 
nizkoogljičnih dobavnih verigah. To bo 
pospešilo prehod na trajnostno evropsko 
biogospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 1365
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1367
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1368
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano.
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 203026 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov), in 
s potrebo po zagotavljanju trajnostne, 
varne in zanesljive preskrbe s hrano za 
evropsko in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano. Te 
izredne prehrambene razmere ne 
opravičujejo trenutnega neravnotežja med 
pogostimi presežnimi ravnmi nacionalne 
proizvodnje in stalno rastjo uvoza hrane, 
niti ne ponujajo razloga za vse večjo 
kompleksnost globalne prehrambene 
mreže. Zato je pomembno, da ima 
Evropska unija boljši nadzor nad 
dobavnimi verigami, pri tem pa 
prednostno upošteva sezonske cikluse, 
izvor izdelkov in sledljivost hrane. 
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
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je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 203026 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

Or. fr

Obrazložitev

Za Evropsko unijo je zelo pomembna boljša sledljivost živil, da bi lahko lažje ugotovila izvor 
zastrupitev s hrano in se izognila zamudam pri ugotavljanju vira kontaminacije. Zelo dober 
primer je zdravstvena kriza zaradi zastrupitve z bakterijo E.coli v Nemčiji junija 2011. 

Predlog spremembe 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano.

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov), in 
s potrebo po zagotavljanju trajnostne, 
varne, cenovno dostopne, hranljive in 
zanesljive preskrbe s hrano za evropsko in 
vedno številčnejše svetovno prebivalstvo.
Da bi nahranili 9 milijard prebivalcev na 
svetu do leta 2050, bo potrebno 70-
odstotno povečanje svetovne preskrbe s 
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Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 203026 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

hrano. Kmetijstvo proizvede približno 10 
% emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, vode, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika in 
drugi viri (proizvodnja nafte in tekočega 
plina naj bi se do leta 2050 zmanjšala za 
približno 60 %), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 203026 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

Or. en

Predlog spremembe 1370
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
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sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano.
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 203026 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 
prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov), in 
s potrebo po zagotavljanju trajnostne, 
varne in zanesljive preskrbe s hrano za 
evropsko in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano.
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, virov čiste vode,
energije in industrijskih proizvodov v 
razmerah, ko se bodo zmanjševali viri 
fosilnega ogljika (proizvodnja nafte in 
tekočega plina naj bi se do leta 2050 
zmanjšala za približno 60 %), obenem pa 
ohraniti svojo konkurenčnost. Biološki 
odpadki (njihova količina je ocenjena na 
138 milijonov ton na leto v Uniji, od tega 
jih 40 % konča na odlagališčih) kljub svoji 
potencialni dodani vrednosti predstavljajo 
veliko težavo in stroške. Tako se na primer 
približno 30 % vse hrane, proizvedene v 
razvitih državah, zavrže. Treba je uvesti 
velike spremembe in do leta 203026 v Uniji 
zmanjšati to količino za 50 %. Poleg tega 
nacionalne meje niso pomembne pri 
širjenju živalskih in rastlinskih škodljivcev 
in bolezni, vključno z zoonozami in 
patogeni, ki se prenašajo s hrano. Medtem 
ko so potrebni učinkoviti nacionalni 
preprečevalni ukrepi, je ukrepanje na ravni 
Unije bistvenega pomena za končni nadzor 
in učinkovito delovanje enotnega trga.
Izziv je zahteven, vpliva na številne 
medsebojno povezane sektorje in zahteva 
pluralnost pristopov.

Or. en
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Predlog spremembe 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov) in 
potrebo po zagotavljanju trajnostne, varne 
in zanesljive preskrbe s hrano za evropsko 
in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano.
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, energije in 
industrijskih proizvodov v razmerah, ko se 
bodo zmanjševali viri fosilnega ogljika
(proizvodnja nafte in tekočega plina naj bi 
se do leta 2050 zmanjšala za približno 60 
%), obenem pa ohraniti svojo 
konkurenčnost. Biološki odpadki (njihova 
količina je ocenjena na 138 milijonov ton 
na leto v Uniji, od tega jih 40 % konča na 
odlagališčih) kljub svoji potencialni dodani 
vrednosti predstavljajo veliko težavo in 
stroške. Tako se na primer približno 30 % 
vse hrane, proizvedene v razvitih državah, 
zavrže. Treba je uvesti velike spremembe 
in do leta 203026 v Uniji zmanjšati to 
količino za 50 %. Poleg tega nacionalne 
meje niso pomembne pri širjenju živalskih 
in rastlinskih škodljivcev in bolezni, 
vključno z zoonozami in patogeni, ki se 

V prihodnjih desetletjih se bo Evropa 
soočala z večjo konkurenco za omejene in 
končne naravne vire, z učinki podnebnih 
sprememb, zlasti na sisteme primarne 
proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in gojenje vodnih organizmov), in 
s potrebo po zagotavljanju trajnostne, 
varne in zanesljive preskrbe s hrano za 
evropsko in vedno številčnejše svetovno 
prebivalstvo. Da bi nahranili 
9 milijard prebivalcev na svetu do 
leta 2050, bo potrebno 70-odstotno 
povečanje svetovne preskrbe s hrano.
Kmetijstvo proizvede približno 10 % 
emisij toplogrednih plinov v Uniji, in 
čeprav se v Evropi ta odstotek zmanjšuje, 
naj bi se delež emisij iz kmetijstva na 
svetovni ravni do leta 2030 povečal na 20 
%. Poleg tega bo morala Evropa zagotoviti 
zadostno dobavo surovin, virov čiste vode,
energije in industrijskih proizvodov v 
razmerah, ko se bodo zmanjševali viri 
fosilnega ogljika (proizvodnja nafte in 
tekočega plina naj bi se do leta 2050 
zmanjšala za približno 60 %), obenem pa 
ohraniti svojo konkurenčnost. Biološki 
odpadki (njihova količina je ocenjena na 
138 milijonov ton na leto v Uniji, od tega 
jih 40 % konča na odlagališčih) kljub svoji 
potencialni dodani vrednosti predstavljajo 
veliko težavo in stroške. Tako se na primer 
približno 30 % vse hrane, proizvedene v 
razvitih državah, zavrže. Treba je uvesti 
velike spremembe in do leta 203026 v Uniji 
zmanjšati to količino za 50 %. Poleg tega 
nacionalne meje niso pomembne pri 
širjenju živalskih in rastlinskih škodljivcev 
in bolezni, vključno z zoonozami in 
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prenašajo s hrano. Medtem ko so potrebni 
učinkoviti nacionalni preprečevalni ukrepi, 
je ukrepanje na ravni Unije bistvenega 
pomena za končni nadzor in učinkovito 
delovanje enotnega trga. Izziv je zahteven, 
vpliva na številne medsebojno povezane 
sektorje in zahteva pluralnost pristopov.

patogeni, ki se prenašajo s hrano. Medtem 
ko so potrebni učinkoviti nacionalni 
preprečevalni ukrepi, je ukrepanje na ravni 
Unije bistvenega pomena za končni nadzor 
in učinkovito delovanje enotnega trga.
Izziv je zahteven, vpliva na številne 
medsebojno povezane sektorje in zahteva 
pluralnost pristopov.

Or. en

Predlog spremembe 1372
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1373
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi bilo treba navesti, da ima kmetijstvo velik potencial za trajnostno proizvodnjo in 
uporabo biomase, in sicer z namenskimi kulturami, razvojem rastlin z vgrajenimi lastnostmi 
in kaskadno uporabo kultur.
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Predlog spremembe 1377
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 1378
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V bistvu je potreben prehod na kar 
najboljšo in obnovljivo uporabo bioloških 
virov in trajnostne primarne proizvodne in 
predelovalne sisteme, ki lahko proizvedejo 

V bistvu je potreben prehod na kar 
najboljšo in obnovljivo uporabo bioloških 
virov in trajnostne primarne proizvodne in 
predelovalne sisteme, ki lahko proizvedejo 
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več hrane in drugih bioizdelkov z 
najmanjšimi možnimi vloženimi viri, 
vplivom na okolje in emisijami 
toplogrednih plinov, povečanimi storitvami 
ekosistemov, brez odpadkov in z ustrezno 
družbeno vrednostjo. Bistveni element za 
uresničitev navedenega v Evropi in zunaj 
nje je kritično prizadevanje na področju 
medsebojno povezanih raziskav in 
inovacij.

več hrane in drugih bioizdelkov z 
najmanjšimi možnimi vloženimi viri, 
vplivom na okolje in emisijami 
toplogrednih plinov, povečanimi storitvami 
ekosistemov, brez odpadkov in z ustrezno 
družbeno vrednostjo. Bistveni element za 
uresničitev navedenega v Evropi in zunaj 
nje je kritično prizadevanje na področju 
medsebojno povezanih raziskav in 
inovacij. Ogromno priznanih znanstvenih 
dokazov obstaja o povezavi med 
propadanjem baze naravnih virov, 
vključno z biotsko raznovrstnostjo, in 
delovanjem naravnih in polnaravnih 
ekosistemov za zagotovitev ključnih 
storitev za družbo ter dejanskim 
upoštevanjem predlaganih rešitev, ki iz te 
znanosti izhajajo. Namen je vzpostaviti 
sisteme proizvodnje hrane, ki ne bodo 
povzročali propadanja naravnih virov, od 
katerih so odvisni, ampak bodo bazo virov 
krepili, utrjevali in polnili, kar bo 
omogočilo trajnostno ustvarjanje 
bogastva. 

Or. en

Predlog spremembe 1379
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V bistvu je potreben prehod na kar 
najboljšo in obnovljivo uporabo bioloških 
virov in trajnostne primarne proizvodne in 
predelovalne sisteme, ki lahko proizvedejo 
več hrane in drugih bioizdelkov z 
najmanjšimi možnimi vloženimi viri, 
vplivom na okolje in emisijami 
toplogrednih plinov, povečanimi storitvami 
ekosistemov, brez odpadkov in z ustrezno 
družbeno vrednostjo. Bistveni element za 
uresničitev navedenega v Evropi in zunaj 

V bistvu je potreben prehod na kar 
najboljšo in obnovljivo uporabo bioloških 
virov in trajnostne primarne proizvodne in 
predelovalne sisteme, ki lahko proizvedejo 
več hrane in drugih bioizdelkov z 
najmanjšimi možnimi vloženimi viri, 
vplivom na okolje in emisijami 
toplogrednih plinov, povečanimi storitvami 
ekosistemov, brez odpadkov in z ustrezno 
družbeno vrednostjo. Bistveni element za 
uresničitev navedenega v Evropi in zunaj 
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nje je kritično prizadevanje na področju 
medsebojno povezanih raziskav in 
inovacij.

nje je kritično prizadevanje na področju 
medsebojno povezanih raziskav in 
inovacij. V ta namen, in zlasti kar se tiče 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
raziskovalcev in inovatorjev ter njihovega 
povezovanja v mreže, je treba upoštevati 
posebne okoliščine v najbolj obrobnih 
regijah.

Or. pt

Obrazložitev

Kot je navedeno v sporočilu o Obzorju 2020 (COM(2011)0808), je treba upoštevati okoliščine 
v najbolj obrobnih regijah, zlasti v zvezi s tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem 
raziskovalcev in inovatorjev in povezovanjem v mreže.

Predlog spremembe 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V bistvu je potreben prehod na kar 
najboljšo in obnovljivo uporabo bioloških 
virov in trajnostne primarne proizvodne in 
predelovalne sisteme, ki lahko proizvedejo 
več hrane in drugih bioizdelkov z 
najmanjšimi možnimi vloženimi viri, 
vplivom na okolje in emisijami 
toplogrednih plinov, povečanimi storitvami 
ekosistemov, brez odpadkov in z ustrezno 
družbeno vrednostjo. Bistveni element za 
uresničitev navedenega v Evropi in zunaj 
nje je kritično prizadevanje na področju 
medsebojno povezanih raziskav in 
inovacij.

V bistvu je potreben prehod na kar 
najboljšo in obnovljivo uporabo bioloških 
virov in trajnostne primarne proizvodne in 
predelovalne sisteme, ki lahko proizvedejo 
več hrane in drugih bioizdelkov z 
najmanjšimi možnimi vloženimi viri, 
vplivom na okolje in emisijami 
toplogrednih plinov, povečanimi storitvami 
ekosistemov ter brez odpadkov in z 
ustrezno družbeno vrednostjo. Bolje je 
treba razumeti in razvijati odzive na 
način, kako ustvarjamo, porazdeljujemo, 
tržimo, porabljamo in reguliramo 
proizvodnjo hrane. Bistveni element za 
uresničitev navedenega v Evropi in zunaj 
nje je kritično prizadevanje na področju 
medsebojno povezanih raziskav in 
inovacij.

Or. en
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Predlog spremembe 1381
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V bistvu je potreben prehod na kar 
najboljšo in obnovljivo uporabo bioloških 
virov in trajnostne primarne proizvodne in 
predelovalne sisteme, ki lahko proizvedejo 
več hrane in drugih bioizdelkov z 
najmanjšimi možnimi vloženimi viri, 
vplivom na okolje in emisijami 
toplogrednih plinov, povečanimi storitvami 
ekosistemov, brez odpadkov in z ustrezno 
družbeno vrednostjo. Bistveni element za 
uresničitev navedenega v Evropi in zunaj 
nje je kritično prizadevanje na področju 
medsebojno povezanih raziskav in 
inovacij.

V bistvu je potreben prehod na kar 
najboljšo in obnovljivo uporabo bioloških 
virov in trajnostne primarne proizvodne in 
predelovalne sisteme, ki lahko proizvedejo 
več hrane, vlaken in drugih bioizdelkov z 
najmanjšimi možnimi vloženimi viri, 
vplivom na okolje in emisijami 
toplogrednih plinov, povečanimi storitvami 
ekosistemov, brez odpadkov in z ustrezno 
družbeno vrednostjo. Bistveni element za 
uresničitev navedenega v Evropi in zunaj 
nje je kritično prizadevanje na področju 
medsebojno povezanih raziskav in 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 1382
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mednarodna ocena agronomske znanosti 
in tehnologije za razvoj (IAASTD), ki jo je 
sprožila Svetovna banka v odprtem 
partnerstvu z večstransko skupino 
organizacij, vključno z Organizacijo ZN 
za prehrano in kmetijstvo (FAO), 
Skladom za svetovno okolje (GEF), 
Programom ZN za razvoj (UNDP), 
Programom ZN za okolje (UNEP), 
Organizacijo ZN za izobraževanje, 
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znanost in kulturo (UNESCO), Svetovno 
banko in Svetovno zdravstveno 
organizacijo, je po poglobljenem 
znanstvenem posvetovanju že zagotovila 
celosten politični odziv in načrt, ki bi 
moral biti vodilno načelo pri določanju 
odziva EU na izzive iskanja/vzpostavljanja 
sistemov proizvodnje hrane in oskrbe z 
njo, ki ne škodujejo bazi virov.

Or. en

Predlog spremembe 1383
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če se z 
njim upravlja na trajnosten način, lahko 
zmanjša okoljski odtis primarne 
proizvodnje in dobavne verige kot celote.
Lahko poveča njihovo konkurenčnost in 
zagotovi poslovne priložnosti za razvoj 
podeželja in obalnih regij, vključno s 
priložnostmi za nova delovna mesta.
Vendar pa noben sistem ustvarjanja 
bogastva ne more biti konkurenčen, če 
povzroča propadanje baze virov, zato je 
breme odgovornosti na resnično 
trajnostnih sistemih izkoriščanja naravnih 
procesov. Biogospodarstvo vzporedno s 
tržno usmerjenimi dejavnostmi ohranja 
tudi široko paleto funkcij javnih dobrin, ki 
jih je treba ohraniti za zagotovitev, da 
bodo družbi še naprej na voljo osnovne 
storitve, ki jih trg trenutno ne nagrajuje:
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kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost.
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

kmetijska in gozdna krajina, kmetijska 
zemljišča in biotska raznovrstnost gozdov, 
kakovost in razpoložljivost vode, 
funkcionalnost tal, stabilno podnebje, 
kakovost zraka ter odpornost na poplave 
in požare. Izzivi, povezani z zanesljivo 
preskrbo s hrano, trajnostnim kmetijstvom 
in splošnim biogospodarstvom, so 
evropske in svetovne narave. Ukrepi na 
ravni Unije so bistvenega pomena za 
združevanje grozdov, ki bodo dosegli 
potrebno širino in kritično maso, da bodo 
dopolnjevali prizadevanja posameznih 
držav članic ali skupin držav članic.
Vključevanje več akterjev bo zagotovilo 
potrebne povezave med raziskovalci, 
podjetji, kmeti/proizvajalci, svetovalci, 
potrošniki in končnimi uporabniki, ki bodo 
spodbujale uspešnost. Raven Unije je 
potrebna tudi za zagotavljanje skladnosti 
pri obravnavanju tega izziva v različnih 
sektorjih in z močnimi povezavami z 
zadevnimi politikami Unije. Usklajevanje 
raziskav in inovacij na ravni Unije bo 
spodbudilo in pomagalo pri pospeševanju 
potrebnih sprememb po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 1384
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če se z 
njim upravlja na trajnosten način, lahko 
zmanjša vpliv primarne proizvodnje in 

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano,
vlakna, bioizdelke in bioenergijo ter
bistvene ekosistemske storitve, ki se 
trenutno ne upoštevajo, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če se z 
njim upravlja na trajnosten način, lahko 



PE492.789v01-00 62/171 AM\907849SL.doc

SL

dobavne verige kot celote. Lahko poveča 
njihovo konkurenčnost in zagotovi 
poslovne priložnosti za razvoj podeželja in 
obalnih regij, vključno s priložnostmi za 
nova delovna mesta. Izzivi, povezani z 
zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostnim 
kmetijstvom in splošnim 
biogospodarstvom, so evropske in svetovne 
narave. Ukrepi na ravni Unije so 
bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 
skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost.
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

zmanjša okoljski odtis primarne 
proizvodnje in dobavne verige kot celote.
Lahko poveča njihovo konkurenčnost in 
zagotovi poslovne priložnosti za razvoj 
podeželja in obalnih regij, vključno s 
priložnostmi za nova delovna mesta. Izzivi, 
povezani z zanesljivo preskrbo s hrano, 
trajnostnim kmetijstvom, gozdarstvom in 
splošnim biogospodarstvom, so evropske 
in svetovne narave. Ukrepi na ravni Unije 
so bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 
skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost.
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če se z 
njim upravlja na trajnosten način, lahko 

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz slane in sladke vode ter njihovo 
predelavo v hrano, bioizdelke in 
bioenergijo ter s tem povezane javne 
dobrine, bo ustvarilo visoko evropsko 
dodano vrednost. Če se z njim upravlja na 



AM\907849SL.doc 63/171 PE492.789v01-00

SL

zmanjša vpliv primarne proizvodnje in 
dobavne verige kot celote. Lahko poveča 
njihovo konkurenčnost in zagotovi 
poslovne priložnosti za razvoj podeželja in 
obalnih regij, vključno s priložnostmi za 
nova delovna mesta. Izzivi, povezani z 
zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostnim 
kmetijstvom in splošnim 
biogospodarstvom, so evropske in svetovne 
narave. Ukrepi na ravni Unije so 
bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 
skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost.
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

trajnosten način, lahko zmanjša okoljski 
odtis primarne proizvodnje in dobavne 
verige kot celote. Lahko poveča njihovo 
konkurenčnost in zagotovi poslovne 
priložnosti za razvoj podeželja in obalnih 
regij, vključno s priložnostmi za nova 
delovna mesta. Izzivi, povezani z 
zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostnim 
kmetijstvom in splošnim 
biogospodarstvom, so evropske in svetovne 
narave. Ukrepi na ravni Unije so 
bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 
skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost.
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 1386
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 
visoko evropsko dodano vrednost. Če se z 

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

njim upravlja na trajnosten način, lahko 
zmanjša okoljski odtis primarne 
proizvodnje in dobavne verige kot celote.
Lahko poveča njihovo konkurenčnost, 
okrepi neodvisnost Evrope in zagotovi 
poslovne priložnosti za razvoj podeželja in 
obalnih regij, vključno s priložnostmi za 
nova delovna mesta. Izzivi, povezani z 
zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostnim 
kmetijstvom in splošnim 
biogospodarstvom, so evropske in svetovne 
narave. Ukrepi na ravni Unije so 
bistvenega pomena za združevanje 
grozdov, ki bodo dosegli potrebno širino in 
kritično maso, da bodo dopolnjevali 
prizadevanja posameznih držav članic ali 
skupin držav članic. Vključevanje več 
akterjev bo zagotovilo potrebne povezave 
med raziskovalci, podjetji, 
kmeti/proizvajalci, svetovalci in končnimi 
uporabniki, ki bodo spodbujale uspešnost.
Raven Unije je potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti pri obravnavanju 
tega izziva v različnih sektorjih in z 
močnimi povezavami z zadevnimi 
politikami Unije. Usklajevanje raziskav in 
inovacij na ravni Unije bo spodbudilo in 
pomagalo pri pospeševanju potrebnih 
sprememb po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 1387
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V celoti funkcionalno evropsko 
biogospodarstvo, ki obsega trajnostno 
proizvodnjo obnovljivih virov s kopnega in 
iz vode ter njihovo predelavo v hrano, 
bioizdelke in bioenergijo ter s tem 
povezane javne dobrine, bo ustvarilo 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1390
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 

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

razvoj v kmetijstvu“, evropskim 
partnerstvom za inovacije na področju 
vode, skupno ribiško politiko, celostno 
pomorsko politiko, Evropskim programom 
za podnebne spremembe, okvirno direktivo 
o vodah, okvirno direktivo o morski 
strategiji, akcijskim načrtom za gozdarstvo, 
tematsko strategijo za zaščito tal, 
strategijo Unije za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020, strateškim načrtom za 
energetsko tehnologijo, industrijskimi in 
inovativnimi politikami Unije, politikami 
zunanje in razvojne pomoči, strategijo za 
zdravstveno varstvo rastlin, strategijami za 
zdravje in dobro počutje živali ter 
ureditvenimi okviri za varstvo okolja, 
zdravja in varnosti, za spodbujanje 
učinkovite rabe virov in ukrepov za 
podnebne spremembe ter za zmanjšanje 
količine odpadkov. Boljše vključevanje 
raziskav in inovacij v povezane politike 
Unije bo znatno izboljšalo evropsko 
dodano vrednost, zagotovilo učinke 
vzvoda, povečalo družbeni pomen in 
pomagalo pri nadaljnjem razvoju 
trajnostnega upravljanja s kopnim, morji in 
oceani ter trgi biogospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 

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

razvoj v kmetijstvu“, evropskim 
partnerstvom za inovacije na področju 
vode, skupno ribiško politiko, celostno 
pomorsko politiko, Evropskim programom 
za podnebne spremembe, okvirno direktivo 
o vodah, okvirno direktivo o morski 
strategiji, akcijskim načrtom za gozdarstvo, 
tematsko strategijo za zaščito tal, 
strategijo Unije za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020, strateškim načrtom za 
energetsko tehnologijo, industrijskimi in 
inovativnimi politikami Unije, politikami 
zunanje in razvojne pomoči, strategijo za 
zdravstveno varstvo rastlin, strategijami za 
zdravje in dobro počutje živali ter 
ureditvenimi okviri za varstvo okolja, 
zdravja in varnosti, za spodbujanje 
učinkovite rabe virov in ukrepov za 
podnebne spremembe ter za zmanjšanje 
količine odpadkov. Boljše vključevanje 
raziskav in inovacij v povezane politike 
Unije bo znatno izboljšalo evropsko 
dodano vrednost, zagotovilo učinke 
vzvoda, povečalo družbeni pomen in 
pomagalo pri nadaljnjem razvoju 
trajnostnega upravljanja s kopnim, morji in 
oceani ter trgi biogospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 1392
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 
razvoj v kmetijstvu“, skupno ribiško 
politiko, celostno pomorsko politiko, 

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

Evropskim programom za podnebne 
spremembe, okvirno direktivo o vodah, 
okvirno direktivo o morski strategiji, 
akcijskim načrtom za gozdarstvo, tematsko 
strategijo za zaščito tal, strategijo Unije za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, 
strateškim načrtom za energetsko 
tehnologijo, industrijskimi in inovativnimi 
politikami Unije, varnostno strategijo 
Unije, politikami zunanje in razvojne 
pomoči, strategijo za zdravstveno varstvo 
rastlin, strategijami za zdravje in dobro 
počutje živali ter ureditvenimi okviri za 
varstvo okolja, zdravja in varnosti, za 
spodbujanje učinkovite rabe virov in 
ukrepov za podnebne spremembe ter za 
zmanjšanje količine odpadkov. Boljše 
vključevanje raziskav in inovacij v 
povezane politike Unije bo znatno 
izboljšalo evropsko dodano vrednost, 
zagotovilo učinke vzvoda, povečalo 
družbeni pomen in pomagalo pri 
nadaljnjem razvoju trajnostnega 
upravljanja s kopnim, morji in oceani ter 
trgi biogospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 1393
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki temeljijo na izzivih in se 
osredotočajo na družbene in gospodarske 
koristi ter posodobitev sektorjev in trgov, 
povezanih z biogospodarstvom, so podprti 
s pomočjo multidisciplinarnega pristopa, ki 
pospešuje inovacije in vodi v razvoj novih 
praks, izdelkov in procesov. Teži tudi k 
obsežnemu pristopu k inovacijam, ki 
obsega vse od tehnoloških, netehnoloških, 

Ukrepi, ki temeljijo na izzivih in se 
osredotočajo na ekološke, družbene in 
gospodarske koristi ter posodobitev 
sektorjev, udeležencev in trgov, povezanih 
z biogospodarstvom, so podprti s pomočjo 
multidisciplinarnega pristopa, ki pospešuje 
inovacije in vodi v razvoj novih praks,
trajnostnih izdelkov in procesov. Teži tudi 
k obsežnemu pristopu k inovacijam, ki 



AM\907849SL.doc 71/171 PE492.789v01-00

SL

organizacijskih, gospodarskih in družbenih 
inovacij do, na primer, novih poslovnih 
modelov, trženja blagovnih znamk in 
storitev.

obsega vse od tehnoloških, netehnoloških, 
organizacijskih, gospodarskih in družbenih 
inovacij do, na primer, novih poslovnih 
modelov, trženja blagovnih znamk in 
storitev. V celoti je treba priznati potencial 
kmetov ter malih in srednjih podjetij, da 
prispevajo k inovacijam na tem področju. 
Pristop k biotehnološkem gospodarstvu 
upošteva pomen lokalnega znanja in 
krepitve lokalnih zmožnosti, obenem pa 
sprejema različnost in kompleksnost.

Or. en

Predlog spremembe 1394
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo (a) Trajnostno kmetijstvo, vključno s 
poljedelstvom, živinorejo in gozdarstvom

Or. en

Predlog spremembe 1395
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo (a) Trajnostno kmetijstvo

Or. en

Predlog spremembe 1396
Marita Ulvskog
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na bolj
trajnostno in produktivno kmetijstvo, ki
gospodarno izkorišča vire (vključno z 
nizkoogljičnimi) in je odporno, hkrati pa 
tudi zmore zadostiti novim zahtevam 
razvijajočega se biogospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov, kot sta voda in
prst, ter ohranjanje in povečanje storitev 
ekosistema, vključno z reševanjem in 
blažitvijo podnebnih sprememb.
Dejavnosti se osredotočajo na
zagotavljanje bolj trajnostnih in 
produktivnih kmetijskih sistemov,
vključno z živinorejo, in gozdarskih 
sistemov, ki gospodarno izkoriščajo vire
(vključno z nizkoogljičnimi viri in vodo) in 
so odporni ter proizvajajo manj odpadkov. 
Osredotočajo se tudi na razvoj storitev, 
konceptov ter politik za uspešna
podeželska gospodarstva in spodbujanje 
trajnostne porabe. Predvsem pri 
gozdarstvu je cilj trajnostna proizvodnja 
bioizdelkov in zadostne količine biomase 
ter zagotavljanje ekosistemskih storitev, 
ob ustreznem upoštevanju gospodarskih, 
ekoloških in družbenih vidikov 
gozdarstva. Dejavnosti se bodo 
osredotočile na nadaljnji razvoj 
proizvodnje in trajnosti gozdarskih 
sistemov, ki so gospodarni z viri in 
ključnega pomena za krepitev odpornosti 
gozdov in zaščito biotske raznovrstnosti 
ter ki lahko zadostijo povečanemu 
povpraševanju po biomasi. Upoštevati pa 
bi bilo treba tudi storitve, povezane z 
gozdarstvom, kot so čiščenje vode, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti 
(vključno z naravnimi sovražniki 
škodljivcev v kmetijstvu) ali kulturna 
vprašanja.

Or. en
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Predlog spremembe 1399
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1400
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarno
izkoriščajo vire (vključno z nizkoogljičnim 
kmetovanjem, kmetovanjem z nizkim 
zunanjim vnosom in ekološkim 
kmetovanjem), varujejo naravne vire, so 
raznoliki in se lahko prilagajajo 
spremenljivemu okolju in so odporni, 
hkrati pa tudi na razvoj storitev, konceptov 
in politik za različne prehranske sisteme 
in za cvetoča podeželska gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 1401
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Živinorejski sektor je treba opredeliti, ker predstavlja pomemben del skupne vrednosti celotne 
kmetijske proizvodnje EU. V predlogih ne bi smeli iskati samo tehničnih rešitev za večjo 
učinkovitost, temveč bi se morali osredotočiti tudi na proizvodne sisteme, ki ohranjajo vire.

Predlog spremembe 1403
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje baze naravnih virov in biotske 
raznovrstnosti ter povečanje storitev 
ekosistema, vključno z reševanjem in 
blažitvijo podnebnih sprememb.
Dejavnosti se osredotočajo na bolj 
trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarno
izkoriščajo vire (vključno z 
nizkoogljičnimi), varujejo naravne vire, so 
raznoliki in odporni, hkrati pa tudi na 
razvoj storitev, konceptov in politik za 
cvetoča podeželska gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 1404
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je zadostna preskrba s hrano, krmo, 
biomaso in drugimi surovinami, obenem pa 
varovanje naravnih virov, vključno z 
biotsko raznovrstnostjo, s svetovnega in 
evropskega vidika, in povečanje storitev 
ekosistema, vključno z reševanjem in 
blažitvijo podnebnih sprememb.
Dejavnosti se osredotočajo na bolj 
trajnostne in produktivne kmetijske in 
gozdarske sisteme, ki gospodarno
izkoriščajo vire (vključno z 
nizkoogljičnimi, z nizko notranjo porabo 
in z integriranim kmetijstvom) in so 
odporni, hkrati pa tudi na razvoj storitev, 
konceptov in politik za cvetoča podeželska 
gospodarstva.

Or. es

Obrazložitev

Zgornji predlog spremembe obravnava biotsko raznovrstnost kot naravni vir, ki ga je treba 
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zaščititi s pomočjo dejavnosti, ki gospodarno uporabljajo vire.

Predlog spremembe 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1406
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

nizkoogljičnimi) in so odporni, hkrati pa 
tudi na razvoj storitev, konceptov in politik 
za cvetoča podeželska gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1408
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Trajnostno gozdarstvo
Cilj je trajnostna proizvodnja zadostne 
količine biomase iz gozdov, ob ustreznem 
upoštevanju gospodarskih, ekoloških in 
družbenih vidikov gozdarstva. To bo 
varovalo naravne vire in zagotovilo 
storitve ekosistemov, vključno s 
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prilagajanjem na podnebne spremembe in 
njihovim blaženjem. Dejavnosti se bodo 
osredotočile na nadaljnji razvoj 
trajnostnih gozdarskih sistemov, da bodo 
visoko produktivni, gospodarni z viri in 
bistveni za krepitev odpornosti gozda in 
zaščito biotske raznovrstnosti ter 
izpolnjevali nove zahteve za biomaso iz 
gozdov.

Or. en

Predlog spremembe 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Trajnostna in konkurenčna kmetijsko-
živilska industrija za varno in zdravo 
prehranjevanje

(b) Trajnostna in konkurenčna kmetijsko-
živilska industrija za varno, cenovno 
dostopno in zdravo prehranjevanje

Or. en

Predlog spremembe 1410
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je izpolniti zahteve državljanov po 
varni, zdravi in cenovno dostopni hrani ter 
ustvariti bolj trajnostno predelavo in 
distribucijo hrane in krme ter potrošnjo 
hrane, kakor tudi bolj konkurenčen sektor 
hrane. Dejavnosti se osredotočajo na pester
nabor zdrave, pristne, visokokakovostne 
in varne hrane za vse, ozaveščeno izbiro 
potrošnikov in konkurenčne metode 
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stranskih proizvodov in odpadkov. predelave hrane, ki porabijo manj virov in
aditivov ter ustvarijo manj stranskih 
proizvodov, odpadkov in toplogrednih 
plinov. Konkurenčnost lahko opredelimo 
na več ravneh, cilj pa je doseči sisteme, ki 
bodo kmetovalcem omogočili, da bodo 
konkurenčni na lokalni in regionalni 
ravni; v pristopu EU je potrebna 
usklajenost, da se težnje za konkurenčnost 
na svetovnem trgu ne obrnejo v nasprotno 
smer od evropskih prizadevanj in 
financiranja, da se ustvarijo živahna 
lokalna gospodarstva ter kratke verige 
proizvodnje in preskrbe s hrano. 
Negativne zunanje učinke proizvodnih 
sistemov z velikimi vložki, ki so prej veljali 
za „konkurenčne“ in „produktivne“, je 
treba dobro proučiti in pri vsaki omembi 
„cenovno dostopne“ hrane je treba 
pomisliti tudi na stroške za 
davkoplačevalca in državno blagajno, ki 
bodo nastali zaradi vliva na okolje in 
javno zdravje.

Or. en

Predlog spremembe 1411
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Velika raznolikost pri proizvodnji hrane ohranja in povečuje raznolikost hrane na krožnikih 
ter izboljšuje zdravje in dobro počutje državljanov. Ponovna vzpostavitev povezave med 
potrošniki in proizvajalci v pristopu celotne verige za pristna in naravna živila bo v korist 
javnemu zdravju in bo vodila k bolj trajnostnim potrošniškim navadam.

Predlog spremembe 1413
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

varni, zdravi in cenovno dostopni hrani ter 
ustvariti bolj trajnostno predelavo in 
distribucijo hrane in krme ter potrošnjo 
hrane, kakor tudi bolj konkurenčen sektor 
hrane. Dejavnosti se osredotočajo na pester 
nabor zdrave, visokokakovostne in varne 
hrane za vse, ozaveščeno izbiro 
potrošnikov in konkurenčne metode 
predelave hrane, ki porabijo manj virov ter
ustvarijo manj stranskih proizvodov,
odpadkov in toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1415
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1417
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Polna uporaba virov vodnih živali (c) Polna uporaba vodnih virov s 
trajnostnim upravljanjem ribištva

Or. en

Predlog spremembe 1418
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je trajnostno izkoriščanje virov vodnih 
živali, da bi kar najbolj povečali družbene 
in gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov in morij. Dejavnosti se 
osredotočajo na to, da bi kar najbolj 

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

prispevale k zanesljivi preskrbi s hrano z 
razvojem trajnostnega in okolju prijaznega 
ribolova in konkurenčne evropske 
akvakulture v okviru svetovnega 
gospodarstva ter povečale morske inovacije 
s pomočjo biotehnologije za pametno
„modro“ rast, ob upoštevanju omejitev in 
potencialov morskega okolja. Morja in 
oceani imajo tudi bistveno vlogo pri 
uravnavanju podnebja in nanje 
pomembno vplivajo dejavnosti človeka in 
podnebne spremembe. Splošni cilj je 
razviti medsektorska morska ter pomorska 
znanstvena in tehnološka spoznanja z 
namenom, da se v vrsti morskih in 
pomorskih sektorjev sprosti potencial 
„modre rasti“ ob hkratnem zmanjšanju 
ogljičnega odtisa in onesnaževanja, 
varstvu morskega okolja in prilagajanju 
na podnebne spremembe.

Or. en

Predlog spremembe 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je upravljanje z živimi vodnimi viri, da 
bi kar najbolj povečali družbene in 
gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov, morij in celinskih voda.
Dejavnosti se osredotočajo na to, da bi kar 
najbolj prispevale k zanesljivi preskrbi s 
hrano z razvojem trajnostnega in okolju 
prijaznega ribolova, trajnostnega 
upravljanja ekosistemov, ki zagotavljajo 
dobrine in storitve, ter konkurenčne in 
okolju prijazne evropske akvakulture v 
okviru svetovnega gospodarstva ter 
povečale morske in pomorske inovacije s 
pomočjo biotehnologije za pametno
„modro“ rast. Medsektorska morska, 
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sladkovodna in pomorska znanstvena in 
tehnološka spoznanja bodo obravnavana s 
ciljem, da se v vrsti morskih in pomorskih 
industrij sprosti potencial morij in 
celinskih vod ob hkratnem varstvu okolja 
in prilagajanju na podnebne spremembe.
.

Or. en

Predlog spremembe 1421
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1422
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1423
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1424
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je spodbujanje razvoja trajnostnih 
konkurenčnih evropskih biotehnoloških 
industrijskih panog z nizkimi emisijami 
ogljika, ki gospodarno izkoriščajo vire
(vključno z gospodarno rabo hranil, 
energije, ogljika, vode in zemlje), ob tem 
pa ustvarjanje vrednosti iz bioodpadkov, 
ki se bo v polni meri izkoristila, za kar je 
bistveno, da se vzpostavi zaprt krog hranil 
med mestnimi in podeželskimi območji.
Dejavnosti se osredotočajo na spodbujanje 
biogospodarstva s preoblikovanjem 
konvencionalnih industrijskih procesov in 
izdelkov v biotehnološke energetsko 
učinkovite procese in izdelke, ki
gospodarno izkoriščajo vire, razvoj 
integriranih biorafinerij druge in tretje 
generacije, ki uporabljajo biomaso in 
druge ostanke iz kmetijske in gozdarske 
primarne proizvodnje, biološke odpadke in 
stranske proizvode biotehnološke 
industrije, ter s preoblikovanjem bioloških 
odpadkov z mestnih območij – z 
učinkovitim čiščenjem – v kmetijski 
vložek. To bo spodbudilo nastajanje novih 
trgov in novih dohodkovnih tokov za 
primarne proizvajalce, in sicer prek 
standardizacije, sistemov certificiranja,
ureditvenih in predstavitvenih poskusnih 
dejavnosti/poskusnih dejavnosti na terenu 
in drugače, ob hkratnem upoštevanju 
posledic biogospodarstva za rabo tal in 
spremembe rabe tal.
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Or. en

Predlog spremembe 1427
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1428
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1429
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja trajnostnih 
konkurenčnih biotehnoloških industrijskih 
panog z nizkimi emisijami ogljika, ki
gospodarneje izkoriščajo vire. Dejavnosti 
se osredotočajo na spodbujanje 

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

biogospodarstva s preoblikovanjem 
konvencionalnih industrijskih procesov in 
izdelkov v biotehnološke energetsko 
učinkovite procese in izdelke, ki
gospodarno izkoriščajo vire, razvoj 
integriranih biorafinerij, ki proizvajajo in
uporabljajo biomaso iz primarne 
proizvodnje, biološke odpadke in stranske 
proizvode biotehnološke industrije, ter 
odpiranje novih trgov prek standardizacije, 
ureditvenih in predstavitvenih poskusnih 
dejavnosti/poskusnih dejavnosti na terenu 
in drugače, obenem pa upoštevajo 
posledice biogospodarstva za rabo tal in 
spremembe rabe tal.

Or. en

Predlog spremembe 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Razvoj integriranih biorafinerij ne sme biti omejen na uporabo.

Predlog spremembe 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1435
Vicky Ford
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Medsektorske morske in pomorske 
raziskave
Izkoriščanje živih in neživih morskih 
virov, uporaba različnih virov energije 
morja in številni drugi načini uporabe 
morij postavljajo medsektorske 
znanstvene in tehnološke izzive. Prav tako 
imajo morja in oceani bistveno vlogo pri 
uravnavanju podnebja, vendar nanje zelo 
vplivajo celinske, obalne in pomorske 
človeške dejavnosti ter podnebne 
spremembe. Splošni cilj je razviti 
medsektorska morska in pomorska 
znanstvena in tehnološka spoznanja 
(vključno z raziskovanjem morskih ptic) z 
namenom, da se v vrsti morskih in 
pomorskih sektorjev sprosti potencial 
„modre rasti“ ob hkratnem varstvu 
morskega okolja in prilagajanju na 
podnebne spremembe. Ta strateški in 
usklajen pristop k morskim in pomorskim 
raziskavam za vse izzive in stebre 
programa Obzorje 2020 bo tudi podprl 
izvajanje ustreznih politik Unije in tako 
prispeval k uresničevanju ključnih ciljev 
„modre rasti“.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi poročila Terese Riere Madurell, predlog spremembe 168. Namen spremembe je 
dodati, da preučevanje nekaterih vrst morskih ptic hitro napreduje in se je že izkazalo za 
izredno koristno za razumevanje širšega morskega okolja.

Predlog spremembe 1436
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 a (novo)



PE492.789v01-00 98/171 AM\907849SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3a Cilj je zadostna preskrba s hrano, 
krmo, biomaso in drugimi surovinami, 
obenem pa varovanje naravnih virov in 
povečevanje storitev ekosistema, vključno 
z obvladovanjem podnebnih sprememb in 
njihovo blažitvijo, hkrati pa razvijanje 
storitev, konceptov in politik za cvetoča 
podeželska gospodarstva, vključno z 
možnostmi preživljanja za avtohtone 
arktične prebivalce. 

Or. en

Predlog spremembe 1437
Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je zagotoviti prehod na 
zanesljiv, trajnosten in konkurenčen 
energetski sistem ob soočanju z vedno 
večjim pomanjkanjem virov, naraščajočimi 
potrebami po energiji in podnebnimi 
spremembami.

Posebni cilj je zagotoviti prehod na 
zanesljiv, cenovno dostopen, trajnosten in 
konkurenčen energetski sistem ob soočanju 
z vedno večjim pomanjkanjem virov, 
naraščajočimi potrebami po energiji in 
podnebnimi spremembami.

Or. de

Predlog spremembe 1438
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 

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

obnovljivi viri energije predstavljali 20 % 
porabe končne energije v letu 2020, skupaj 
z 20-odstotnim povečanjem energijske 
učinkovitosti. Da bi dosegli te cilje, je 
potrebna obnova energetskega sistema, ki 
bo združeval nizke emisije ogljika, 
zanesljivo oskrbo z energijo in cenovno 
dostopnost, obenem pa krepil evropsko 
gospodarsko konkurenčnost. Sistem je 
treba na tak način obnoviti, ker se 
evropske industrijske panoge in potrošniki 
soočajo z nestanovitnimi cenami energije 
na svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe,
vse večjimi davki na vire energije in 
visokimi stroški prilagajanja zakonodaji 
Unije s področja okolja in podnebnih 
sprememb, ter vedno več svojega dohodka 
namenjajo energiji.

Or. it

Predlog spremembe 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Da bi 

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

leta 2050 je treba emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za 80–95 %. Da bi 
dosegli ta cilj, morajo tehnologije za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
do sredine tega stoletja doseči največji 
delež v evropski preskrbi z energijo. To 
mora spremljati ambiciozna politika za 
energetsko učinkovitost kot najbolj 
stroškovno učinkovit način za doseganje 
naših dolgoročnih ciljev za brezogljičnost. 
Zato je ustrezno, da se tri četrtine 
proračuna v okviru tega izziva namenijo 
raziskavam in inovacijam na področju 
obnovljivih virov energije in energijske 
učinkovitosti. Da bi dosegli te cilje, je 
potrebna obnova energetskega sistema, ki 
bo združeval trajnostno nizke emisije 
ogljika, zanesljivo oskrbo z energijo in 
cenovno dostopnost, obenem pa krepil 
evropsko gospodarsko konkurenčnost.
Evropa je trenutno precej oddaljena od 
doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

Or. en

Predlog spremembe 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % porabe končne energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Do 
leta 2050 je treba emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za 80–95 %. Vsi scenariji 
za zmanjšanje emisij ogljika v 
energetskem načrtu do leta 2050 kažejo,
da bodo tehnologije za energijo iz 
obnovljivih virov do sredine tega stoletja 
zajemale največji delež tehnologij za 
oskrbo z energijo. To mora spremljati 
ambiciozna politika za energetsko 
učinkovitost kot najbolj stroškovno 
učinkovit način za doseganje naših 
dolgoročnih ciljev za brezogljičnost. Zato 
je ustrezno, da se tri četrtine proračuna v 
okviru tega izziva namenijo raziskavam in
inovacijam na področju obnovljivih virov 
energije in energetske učinkovitosti. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval
razvoj alternativ fosilnim gorivom, 
zanesljivo oskrbo z energijo in cenovno 
dostopnost, obenem pa krepil evropsko 
gospodarsko konkurenčnost. Evropa je 
trenutno precej oddaljena od doseganja 
tega cilja. Še vedno je 80 % evropskega 
energetskega sistema odvisnega od fosilnih 
goriv, sektor pa proizvede 80 % vseh 
emisij toplogrednih plinov v Uniji. Vsako
leto je 2,5 % bruto domačega proizvoda
(BDP) Unije porabljenega za uvoz energije 
in ta odstotek se bo najbrž še povečal. To 
bi vodilo v popolno odvisnost od uvoza 
nafte in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
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energiji.

Or. en

Predlog spremembe 1441
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % porabe končne energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Do 
leta 2050 je treba emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za 80–95 %. Vsi scenariji 
v energetskem načrtu do leta 2050 kažejo,
da bodo tehnologije za energijo iz 
obnovljivih virov do sredine tega stoletja 
imele največji delež med tehnologijami za 
oskrbo z energijo in da bo energetska 
učinkovitost igrala bistveno vlogo pri 
izpolnjevanju teh ciljev. Zato je ustrezno, 
da se 85 % proračuna v okviru tega izziva 
nameni raziskavam in inovacijam na 
področju obnovljivih virov energije in 
učinkovitosti končne rabe energije. Da bi 
dosegli te cilje, je potrebna obnova 
energetskega sistema, ki bo združeval
energijo iz obnovljivih virov, zanesljivo 
oskrbo z energijo in cenovno dostopnost, 
obenem pa krepil evropsko gospodarsko 
konkurenčnost. Evropa je trenutno precej 
oddaljena od doseganja tega cilja. Še vedno 
je 80 % evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
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porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

Or. en

Predlog spremembe 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % porabe končne energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Do 
leta 2050 je treba doseči cilj zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov za 80–96 %. 
Scenariji za dekarbonizacijo v 
energetskem načrtu za leto 2050 
nakazujejo, da bodo tehnologije za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
morale do sredine tega stoletja z 
zadostnimi naložbami in uporabo doseči 
največji delež med tehnologijami za 
oskrbo z energijo. Zato je primerno, da se 
sorazmeren delež finančnih sredstev v 
okviru tega izziva nameni raziskavam in 
inovacijam na področju energije iz 
obnovljivih virov. Da bi dosegli te cilje, je 
potrebna obnova energetskega sistema, ki 
bo združeval nizke emisije ogljika, 
zanesljivo oskrbo z energijo in cenovno 
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nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

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

Or. en

Predlog spremembe 1443
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % porabe končne energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Zato 
je prav, da se večina proračuna v okviru 
tega izziva nameni raziskavam in 
inovacijam na področju energije iz 
obnovljivih virov, shranjevanja energije, 
zajemanja in shranjevanja ogljika, 
ogljično nevtralne proizvodnje energije in 
izboljšav v upravljanju omrežij ter 
energetske učinkovitosti. Da bi dosegli te 
cilje, je potrebna obnova energetskega 
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proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo 
energiji.

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

Or. en

Predlog spremembe 1444
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % porabe končne energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 
povečanjem energijske učinkovitosti. Zato 
je pomembno, da je poudarek na iskanju 
najboljše rešitve za vključevanjem 
obnovljivih virov energije na podlagi 
uravnotežanja električnega omrežja z 
dinamičnimi in okoljsko občutljivimi 
tehnologijami za proizvodnjo energije. Da
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doseganja tega cilja. Še vedno je 80 % 
evropskega energetskega sistema 
odvisnega od fosilnih goriv, sektor pa 
proizvede 80 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Vsako leto je 2,5 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Unije 
porabljenega za uvoz energije in ta 
odstotek se bo najbrž še povečal. To bi 
vodilo v popolno odvisnost od uvoza nafte 
in plina do leta 2050. Ker se evropske 
industrijske panoge in potrošniki soočajo z 
nestanovitnimi cenami energije na 
svetovnem trgu, ki jih spremlja 
zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe, 
vedno več svojega dohodka namenjajo
energiji.

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

Or. en

Obrazložitev

Tehnologije za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov imajo ključno vlogo v vseh scenarijih 
dekarbonizacije v energetskem načrtu za leto 2050 in tako bi moral biti poudarek raziskav in 
razvoja na pravem ravnotežju, ko bo šlo za vključevanje novih tehnologij za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov v električno omrežje.

Predlog spremembe 1445
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1446
Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 

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

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

Or. de

Predlog spremembe 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija namerava do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 20 % pod 
raven iz leta 1990 z nadaljnjim 
zmanjšanjem za 80–95 % do leta 2050.
Poleg tega naj bi obnovljivi viri energije 
predstavljali 20 % končne porabe energije 
v letu 2020, skupaj z 20-odstotnim 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1448
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Kot nakazuje njegovo ime, zajema program le obdobje do leta 2020. Zato nima smisla 
navajati morebitnih prihodnjih scenarijev za naslednja desetletja.

Predlog spremembe 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z
nizkimi emisijami ogljika do leta 205027

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

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 205027

kaže, da bo treba ciljna zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov doseči v glavnem na 
ozemlju Unije. To bi pomenilo zmanjšanje 
emisij CO2 za več kot 90 % do leta 2050 v 
elektroenergetskem sektorju, za več kot 80 
% v industriji, za vsaj 60 % v prometnem 
sektorju in za približno 90 % v 
stanovanjskem sektorju in storitvah. Iz 
načrta je med drugim tudi razvidno, da 
lahko plin kratko- in srednjeročno 
prispeva k preoblikovanju energetskega 
sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 1450
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 205027

kaže, da bo treba ciljna zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov doseči v glavnem na 
ozemlju Unije. To bi pomenilo zmanjšanje 
emisij CO2 za več kot 90 % do leta 2050 v 

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 205027, ki 
ga je pripravila Evropska komisija, 
predpostavlja, da bo treba ciljna 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
doseči v glavnem na ozemlju Unije ob 
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energetskem sektorju, za več kot 80 % v 
industriji, za vsaj 60 % v prometnem 
sektorju in za približno 90 % v 
stanovanjskem sektorju in storitvah.

upoštevanju, da o zadevi ni soglasja na 
svetovni ravni. To bi pomenilo zmanjšanje 
emisij CO2 celo za več kot 90 % do 
leta 2050 v elektroenergetskem sektorju, za 
več kot 80 % v industriji, za vsaj 60 % v 
prometnem sektorju in za približno 90 % v 
stanovanjskem sektorju in storitvah.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1451
Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 
kaže, da bi bilo treba ciljna zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov doseči v 
glavnem na ozemlju Unije. To bi pomenilo 
zmanjšanje emisij CO2 do leta 2050 med 
drugim v elektroenergetskem sektorju, v 
industriji, v prometnem sektorju, v 
stanovanjskem sektorju in storitvah.

Or. de

Predlog spremembe 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 205027

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

Načrt za konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami do leta 205027 kaže, da 
bo treba ciljna zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov doseči v glavnem na 
ozemlju Unije. To bi pomenilo zmanjšanje 
emisij CO2 za več kot 90 % do leta 2050 v 
elektroenergetskem sektorju, za več kot 80 
% v industriji, za vsaj 60 % v prometnem 
sektorju in za približno 90 % v 
stanovanjskem sektorju in storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 1453
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in tržno 
uveljavljanje učinkovitih, varnih in 
zanesljivih nizkoogljičnih energetskih 
tehnologij in storitev; pomemben del 
proračuna v okviru tega družbenega izziva 
se zato porabi za podporo raziskavam in 
inovacijam na področju obnovljivih virov 
energije, distribucije energije, pametnih 
omrežij, shranjevanja energije in 
energetske učinkovitosti. To mora biti 
tesno povezano z netehnološkimi rešitvami 
na strani ponudbe in povpraševanja. Vse to 
mora biti del celostne nizkoogljične 
politike, vključno z obvladovanjem 
ključnih omogočitvenih tehnologij, zlasti 
rešitev na področju IKT, sodobne 
proizvodnje in predelave ter materialov.
Cilj je oblikovati učinkovite energetske 
tehnologije in storitve, ki bodo prispevale k 
odzivanju na energetske izzive in se bodo 
lahko široko uporabljale na evropskem trgu 
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in mednarodnih trgih, ter vzpostaviti 
pametno upravljanje na strani ponudbe, ki 
temelji na odprtem in preglednem trgu za 
trgovanje z energijo in pametnih sistemih 
upravljanja energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 1454
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in tržno 
uveljavljanje učinkovitih, varnih in 
zanesljivih nizkoogljičnih energetskih 
tehnologij in storitev; ker so energetska 
učinkovitost in tehnologije za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov možnosti brez 
obžalovanja za doseganje ciljev glede 
dekarbonizacije, se vsaj 75 % 
proračunskih sredstev v okviru tega 
družbenega izziva nameni tem 
tehnologijam. To mora biti tesno
povezano z netehnološkimi rešitvami na 
strani ponudbe in povpraševanja. Vse to 
mora biti del celostne nizkoogljične 
politike, vključno z obvladovanjem 
ključnih omogočitvenih tehnologij, zlasti 
rešitev na področju IKT, sodobne 
proizvodnje in predelave ter materialov.
Cilj je oblikovati učinkovite energetske 
tehnologije in storitve, ki se bodo lahko 
široko uporabljale na evropskem trgu in 
mednarodnih trgih, ter vzpostaviti pametno 
upravljanje na strani ponudbe, ki temelji na 
odprtem in preglednem trgu za trgovanje z 
energijo in pametnih sistemih upravljanja 
energetske učinkovitosti.

Or. en
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Obrazložitev

Energetski načrt Evropske komisije izpostavlja energijo iz obnovljivih virov in energetsko 
učinkovitost kot del vseh scenarijev, katerih namen je do leta 2050 doseči cilje glede 
dekarbonizacije. Če želi Evropa to doseči, bo v raziskave in inovacije treba veliko vložiti.

Predlog spremembe 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in tržno 
uveljavljanje učinkovitih, varnih in 
zanesljivih nizkoogljičnih energetskih 
tehnologij in storitev. Posebno pozornost 
je treba posvetiti raziskavam, razvoju in 
uveljavitvi proizvajalcev energije, ki 
delujejo v majhnem in mikro obsegu. To 
mora biti tesno povezano z netehnološkimi 
rešitvami na strani ponudbe in 
povpraševanja. Vse to mora biti del 
celostne nizkoogljične politike, vključno z 
obvladovanjem ključnih omogočitvenih 
tehnologij, zlasti rešitev na področju IKT, 
sodobne proizvodnje in predelave ter 
materialov. Cilj je oblikovati učinkovite 
energetske tehnologije in storitve, ki se 
bodo lahko široko uporabljale na 
evropskem trgu in mednarodnih trgih, ter 
vzpostaviti pametno upravljanje na strani 
ponudbe, ki temelji na odprtem in 
preglednem trgu za trgovanje z energijo in 
pametnih sistemih upravljanja energetske 
učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obzorje 2020 bi moralo obravnavati energetske tehnologije, kot je shranjevanje električne 
energije, ki lahko pomagajo izravnati spremenljivost obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in uvajanje 

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Obzorje 2020 bi moralo obravnavati energetske tehnologije, kot je shranjevanje električne 
energije, ki lahko pomagajo izravnati spremenljivost obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in uvajanje 
trga učinkovitih, varnih in zanesljivih 
nizkoogljičnih energetskih tehnologij in 
storitev. Te morajo biti tesno povezane z 
netehnološkimi rešitvami na strani 
ponudbe in povpraševanja. Vse to mora biti 
del celostne nizkoogljične politike, 
vključno z obvladovanjem ključnih 

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

ključnih omogočitvenih tehnologij, zlasti 
rešitev na področju IKT, sodobne 
proizvodnje in predelave ter materialov.
Cilj je oblikovati učinkovite energetske 
tehnologije in storitve, ki bodo prispevale k 
soočanju z energetskimi izzivi, predvsem v 
povezavi z vključevanjem energije iz 
obnovljivih virov, in se bodo lahko široko 
uporabljale na evropskem trgu in 
mednarodnih trgih, ter vzpostaviti pametno 
upravljanje na strani ponudbe, ki temelji na 
odprtem in preglednem trgu za trgovanje z 
energijo in pametnih sistemih upravljanja 
energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1461
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in uvajanje 
trga učinkovitih, varnih in zanesljivih 
nizkoogljičnih energetskih tehnologij in 
storitev. Te morajo biti tesno povezane z 
netehnološkimi rešitvami na strani 
ponudbe in povpraševanja. Vse to mora biti 
del celostne nizkoogljične politike, 
vključno z obvladovanjem ključnih 
omogočitvenih tehnologij, zlasti rešitev na 
področju IKT, sodobne proizvodnje in 

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

področju IKT, sodobne proizvodnje in 
predelave ter materialov. Cilj je oblikovati 
učinkovite energetske tehnologije in 
storitve, ki se bodo lahko široko 
uporabljale na evropskem trgu in 
mednarodnih trgih, ter vzpostaviti pametno 
upravljanje na strani ponudbe, ki temelji na 
odprtem in preglednem trgu za trgovanje z 
energijo in pametnih sistemih upravljanja 
energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 1463
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1465
Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi to dosegli, je treba precej vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitev in uvajanje 
trga učinkovitih, varnih in zanesljivih 
nizkoogljičnih energetskih tehnologij in 
storitev. Te morajo biti tesno povezane z 
netehnološkimi rešitvami na strani 

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

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

Or. de

Predlog spremembe 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nove tehnologije in rešitve morajo biti na 
področju stroškov in zanesljivosti 
konkurenčne dobro delujočim energetskim 
sistemom z dobro uveljavljenimi 
obstoječimi energetskimi sistemi in 
tehnologijami. Raziskave in inovacije so 
temeljnega pomena za tržno privlačnost teh 
novih, čistejših, nizkoogljičnih, bolj 
učinkovitih virov energije v potrebnem 
obsegu. Niti sama industrija niti 
posamezne države članice ne zmorejo kriti 
stroškov in tveganj, katerih gonila (prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo, 
zagotavljanje cenovno dostopne in 
zanesljive energije) so zunaj trga.

Nove tehnologije in rešitve morajo biti
konkurenčne sistemom, zasnovanim za 
stara uveljavljena podjetja in tehnologije, 
ki so bili do danes deležni visokih stopenj 
finančnih sredstev za raziskave in 
subvencij. Raziskave in inovacije so 
temeljnega pomena za tržno privlačnost teh 
novih, čistih, nizkoogljičnih, bolj 
učinkovitih virov energije v potrebnem 
obsegu. Financiranje raziskav in razvoja 
tehnologij za fosilna goriva zato ni 
upravičena v okviru tega družbenega 
izziva. Niti sama industrija niti posamezne 
države članice ne zmorejo kriti stroškov in 
tveganj, katerih gonila (prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo, zagotavljanje 
cenovno dostopne in zanesljive energije) so 
zunaj trga.

Or. en
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Predlog spremembe 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nove tehnologije in rešitve morajo biti na 
področju stroškov in zanesljivosti 
konkurenčne dobro delujočim 
energetskim sistemom z dobro 
uveljavljenimi obstoječimi energetskimi 
sistemi in tehnologijami. Raziskave in 
inovacije so temeljnega pomena za tržno 
privlačnost teh novih, čistejših, 
nizkoogljičnih, bolj učinkovitih virov 
energije v potrebnem obsegu. Niti sama 
industrija niti posamezne države članice ne 
zmorejo kriti stroškov in tveganj, katerih 
gonila (prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo, zagotavljanje cenovno 
dostopne in zanesljive energije) so zunaj 
trga.

Nove tehnologije in rešitve morajo biti
konkurenčne v energetskih sistemih, 
zasnovanih za stara uveljavljena podjetja 
in tehnologije, ki so si odrezali veliko 
večino svetovnih in evropskih subvencij in 
sredstev za raziskave do zdaj. Raziskave in 
inovacije so temeljnega pomena za tržno 
privlačnost teh novih, čistejših, 
nizkoogljičnih, bolj učinkovitih virov 
energije v potrebnem obsegu, zato 
financiranje raziskav in razvoja 
tehnologij za fosilna goriva ni upravičeno 
v okviru tega družbenega izziva. Niti sama 
industrija niti posamezne države članice ne 
zmorejo kriti stroškov in tveganj, katerih 
gonila (prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo, zagotavljanje cenovno 
dostopne in zanesljive energije) so zunaj 
trga.

Or. en

Predlog spremembe 1468
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nove tehnologije in rešitve morajo biti na 
področju stroškov in zanesljivosti 
konkurenčne dobro delujočim 
energetskim sistemom z dobro 
uveljavljenimi obstoječimi energetskimi 

Nove tehnologije in rešitve morajo biti
konkurenčne v energetskih sistemih, 
zasnovanih za stara uveljavljena podjetja 
in tehnologije, ki so si odrezali veliko 
večino svetovnih in evropskih raziskav in 
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sistemi in tehnologijami. Raziskave in 
inovacije so temeljnega pomena za tržno 
privlačnost teh novih, čistejših,
nizkoogljičnih, bolj učinkovitih virov 
energije v potrebnem obsegu. Niti sama 
industrija niti posamezne države članice ne 
zmorejo kriti stroškov in tveganj, katerih 
gonila (prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo, zagotavljanje cenovno 
dostopne in zanesljive energije) so zunaj 
trga.

subvencij do zdaj. Raziskave in inovacije 
so temeljnega pomena za tržno privlačnost 
teh novih, čistejših, obnovljivih in bolj 
učinkovitih virov energije v potrebnem 
obsegu. Niti sama industrija niti 
posamezne države članice ne zmorejo kriti 
stroškov in tveganj, katerih gonila (prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo, 
zagotavljanje cenovno dostopne in 
zanesljive energije) so zunaj trga.

Or. en

Predlog spremembe 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nove tehnologije in rešitve morajo biti na 
področju stroškov in zanesljivosti 
konkurenčne dobro delujočim energetskim 
sistemom z dobro uveljavljenimi 
obstoječimi energetskimi sistemi in 
tehnologijami. Raziskave in inovacije so 
temeljnega pomena za tržno privlačnost teh 
novih, čistejših, nizkoogljičnih, bolj 
učinkovitih virov energije v potrebnem 
obsegu. Niti sama industrija niti 
posamezne države članice ne zmorejo kriti 
stroškov in tveganj, katerih gonila (prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo, 
zagotavljanje cenovno dostopne in 
zanesljive energije) so zunaj trga.

Nove tehnologije in rešitve morajo biti na 
področju stroškov in zanesljivosti 
konkurenčne dobro delujočim energetskim 
sistemom z dobro uveljavljenimi 
obstoječimi podjetji in tehnologijami.
Raziskave in inovacije so temeljnega 
pomena za tržno privlačnost teh novih, 
čistejših, nizkoemisijskih, bolj učinkovitih 
virov energije v potrebnem obsegu. Niti 
sama industrija niti posamezne države 
članice ne zmorejo kriti stroškov in 
tveganj, katerih gonila (prehod na
nizkoemisijsko gospodarstvo, zagotavljanje 
cenovno dostopne in zanesljive energije) so 
zunaj trga.

Or. en

Predlog spremembe 1470
Nuno Teixeira
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za pospeševanje tega razvoja bo potreben 
strateški pristop na ravni Unije, 
neprekinjena dobava energije, 
povpraševanje in uporaba v stavbah, 
storitvah, prometu in industrijskih 
vrednostnih verigah. To bo obsegalo 
usklajevanje sredstev po vsej Uniji, 
vključno s skladi kohezijske politike, zlasti 
s pomočjo nacionalnih in regionalnih 
strategij za pametno specializacijo, shem 
za trgovanje z emisijami, javnih naročil in 
drugih mehanizmov financiranja. Potrebne 
bodo tudi politike na področju zakonodaje 
in uporabe za obnovljive vire energije ter 
energetsko učinkovita tehnična pomoč po 
meri in krepitev zmogljivosti za odstranitev 
netehnoloških ovir.

Za pospeševanje tega razvoja bo potreben 
strateški pristop na ravni Unije, ki zajema 
dobavo energije ter povpraševanje in 
uporabo v stavbah, storitvah, prometu in 
industrijskih vrednostnih verigah. To bo 
obsegalo usklajevanje sredstev po vsej 
Uniji, vključno s skladi kohezijske politike, 
zlasti s pomočjo nacionalnih in regionalnih 
strategij za pametno specializacijo, shem 
za trgovanje z emisijami, javnih naročil in 
drugih mehanizmov financiranja. Potrebne 
bodo tudi politike na področju zakonodaje 
in uporabe za obnovljive vire energije ter 
energetsko učinkovitost, tehnična pomoč 
po meri in krepitev zmogljivosti za 
odstranitev netehnoloških ovir. Kar se tiče 
najbolj obrobnih območij, je treba 
razmisliti o možnostih za spodbude, ki bi 
tem območjem omogočile razvoj 
obnovljivih virov energije in tako 
izkoristile njihov potencial alternativne 
energije, ob tem pa zmanjševale njihovo 
odvisnost od fosilnih virov energije.

Or. pt

Obrazložitev

Kot je predlagano v nedavnem sporočilu Komisije z dne 20. junija 2012 o najbolj oddaljenih 
regijah (COM(2012)0287), bodo v okviru strukturnih skladov proučili možnosti financiranja 
obnovljivih virov energije in povečanja energetske učinkovitosti, tako da se bodo usmerili k 
posebnim lastnostim in potrebam teh območij. 

Predlog spremembe 1471
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za pospeševanje tega razvoja bo potreben 
strateški pristop na ravni Unije, 
neprekinjena dobava energije, 
povpraševanje in uporaba v stavbah, 
storitvah, prometu in industrijskih 
vrednostnih verigah. To bo obsegalo 
usklajevanje sredstev po vsej Uniji, 
vključno s skladi kohezijske politike, zlasti 
s pomočjo nacionalnih in regionalnih 
strategij za pametno specializacijo, shem 
za trgovanje z emisijami, javnih naročil in 
drugih mehanizmov financiranja. Potrebne 
bodo tudi politike na področju zakonodaje 
in uporabe za obnovljive vire energije ter 
energetsko učinkovita tehnična pomoč po 
meri in krepitev zmogljivosti za odstranitev 
netehnoloških ovir.

Za pospeševanje tega razvoja bo potreben 
strateški pristop na ravni Unije, ki zajema 
dobavo energije ter povpraševanje in 
uporabo v stavbah, storitvah, prometu in 
industrijskih vrednostnih verigah. To bo 
obsegalo usklajevanje sredstev po vsej 
Uniji, vključno s skladi kohezijske politike, 
zlasti s pomočjo nacionalnih in regionalnih 
strategij za pametno specializacijo, shem 
za trgovanje z emisijami, javnih naročil in 
drugih mehanizmov financiranja. Potrebne 
bodo tudi politike na področju zakonodaje 
in uporabe za obnovljive vire energije ter 
energetsko učinkovitost in zanesljivost,
tehnična pomoč po meri in krepitev 
zmogljivosti za odstranitev netehnoloških 
ovir.

Or. en

Predlog spremembe 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Primer takega strateškega pristopa je 
Strateški načrt za energetsko tehnologijo
(načrt SET). Zagotavlja dolgoročni načrt za 
obravnavanje ključnih inovacijskih ozkih 
grl, s katerimi se energetske tehnologije 
soočajo v fazah pionirskih raziskav, 
raziskav in razvoja/zasnove zamisli in v 
predstavitveni fazi, v kateri podjetja 
pridobivajo kapital za financiranje velikih, 
prototipnih projektov in poskušajo sprožiti 
proces uporabe na trgu.

Primer takega strateškega pristopa je 
Strateški načrt za energetsko tehnologijo
(načrt SET). Zagotavlja dolgoročni načrt za 
obravnavanje ključnih inovacijskih ozkih 
grl, s katerimi se energetske tehnologije 
soočajo v fazah pionirskih raziskav, 
raziskav in razvoja/zasnove zamisli in v 
predstavitveni fazi, v kateri podjetja 
pridobivajo kapital za financiranje velikih, 
prototipnih projektov in poskušajo sprožiti 
proces uporabe na trgu. Poleg številnih 
tehnologij, predstavljenih v načrtu SET, 
tudi druge nove nastajajoče tehnologije z 
revolucionarnim potencialom ne bodo 
spregledane.
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Or. en

Predlog spremembe 1473
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z vidika optimiziranja virov zagotavlja 
sprejetje ločene proračunske vrstice za 
vsako vrsto tehnologije, navedeno v 
načrtu SET, evropsko dodano vrednost.

Or. it

Predlog spremembe 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih28. To presega zmogljivosti 
posameznih držav članic ali zainteresiranih 
strani na področju raziskav in industrije.
Potrebne so naložbe v raziskave in 
inovacije na ravni Unije, skupaj z 
mobilizacijo prizadevanj po vsej Evropi v 
obliki skupnega izvajanja ter porazdelitve 
tveganja in zmogljivosti. Financiranje 
raziskav in inovacij na področju energije s 
strani Unije bo zato dopolnilo dejavnosti 
držav članic, pri čemer bo osredotočeno na 
dejavnosti z jasno dodano vrednostjo 
Unije, zlasti tiste z velikim potencialom za 
pritegnitev nacionalnih sredstev. Ukrepi na 
ravni Unije podpirajo tudi dolgoročne 
programe z velikim tveganjem in stroški, ki 

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih28. To presega zmogljivosti 
posameznih držav članic ali zainteresiranih 
strani na področju raziskav in industrije.
Potrebne so naložbe v raziskave in 
inovacije na ravni Unije, skupaj z 
mobilizacijo prizadevanj po vsej Evropi v 
obliki skupnega izvajanja ter porazdelitve 
tveganja in zmogljivosti. Financiranje 
raziskav in inovacij na področju energije s 
strani Unije bo zato dopolnilo dejavnosti 
držav članic, pri čemer bo osredotočeno na 
dejavnosti z jasno dodano vrednostjo 
Unije, zlasti tiste z velikim potencialom za 
pritegnitev nacionalnih sredstev. Ukrepi na 
ravni Unije podpirajo tudi dolgoročne 
programe z velikim tveganjem in stroški, ki 
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presegajo zmožnosti držav članic, 
združujejo prizadevanja za zmanjšanje 
naložbenih tveganj v obsežnih dejavnostih, 
kot je industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve.

presegajo zmožnosti držav članic, 
združujejo prizadevanja za zmanjšanje 
naložbenih tveganj v obsežnih dejavnostih, 
kot je industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve. Finančna sredstva Evropske unije 
se v skladu z dolgoročnimi podnebnimi in 
energetskimi cilji Evropske unije porabijo 
samo za financiranje trajnostne 
tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 1475
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih28. To presega zmogljivosti 
posameznih držav članic ali zainteresiranih 
strani na področju raziskav in industrije.
Potrebne so naložbe v raziskave in 
inovacije na ravni Unije, skupaj z 
mobilizacijo prizadevanj po vsej Evropi v 
obliki skupnega izvajanja ter porazdelitve 
tveganja in zmogljivosti. Financiranje 
raziskav in inovacij na področju energije s 
strani Unije bo zato dopolnilo dejavnosti 
držav članic, pri čemer bo osredotočeno na 
dejavnosti z jasno dodano vrednostjo 
Unije, zlasti tiste z velikim potencialom za 
pritegnitev nacionalnih sredstev. Ukrepi na 
ravni Unije podpirajo tudi dolgoročne
programe z velikim tveganjem in stroški, 
ki presegajo zmožnosti držav članic, 
združujejo prizadevanja za zmanjšanje 
naložbenih tveganj v obsežnih dejavnostih, 
kot je industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih28. To presega zmogljivosti 
posameznih držav članic ali zainteresiranih 
strani na področju raziskav in industrije.
Potrebne so naložbe v raziskave in 
inovacije na ravni Unije, skupaj z 
mobilizacijo prizadevanj po vsej Evropi v 
obliki skupnega izvajanja ter porazdelitve 
tveganja in zmogljivosti. Financiranje 
raziskav in inovacij na področju energije s 
strani Unije bo zato dopolnilo dejavnosti 
držav članic, pri čemer bo osredotočeno na 
dejavnosti z jasno dodano vrednostjo 
Unije, zlasti tiste z velikim potencialom za 
pritegnitev nacionalnih sredstev, 
ustvarjanje delovnih mest ter izkoriščanje 
varnih in čistih virov energije. Ukrepi na 
ravni Unije podpirajo tudi programe za 
podporo izvajanju ciljev strategije Evropa 
2020, ki presegajo zmožnosti držav članic, 
združujejo prizadevanja za zmanjšanje 
naložbenih tveganj v dejavnostih, kot je 
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rešitve. industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve.

Or. en

Predlog spremembe 1476
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih28. To presega zmogljivosti 
posameznih držav članic ali zainteresiranih 
strani na področju raziskav in industrije.
Potrebne so naložbe v raziskave in 
inovacije na ravni Unije, skupaj z 
mobilizacijo prizadevanj po vsej Evropi v 
obliki skupnega izvajanja ter porazdelitve 
tveganja in zmogljivosti. Financiranje 
raziskav in inovacij na področju energije s 
strani Unije bo zato dopolnilo dejavnosti 
držav članic, pri čemer bo osredotočeno na 
dejavnosti z jasno dodano vrednostjo 
Unije, zlasti tiste z velikim potencialom za 
pritegnitev nacionalnih sredstev. Ukrepi na 
ravni Unije podpirajo tudi dolgoročne 
programe z velikim tveganjem in stroški, ki 
presegajo zmožnosti držav članic, 
združujejo prizadevanja za zmanjšanje 
naložbenih tveganj v obsežnih dejavnostih, 
kot je industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve.

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih28. To presega zmogljivosti 
posameznih držav članic ali zainteresiranih 
strani na področju raziskav in industrije.
Potrebne so naložbe v raziskave in 
inovacije na ravni Unije, skupaj z 
mobilizacijo prizadevanj po vsej Evropi v 
obliki skupnega izvajanja ter porazdelitve 
tveganja in zmogljivosti. Financiranje 
raziskav in inovacij na področju energije s 
strani Unije bo zato dopolnilo in 
nadgradilo dejavnosti držav članic, pri 
čemer bo osredotočeno na dejavnosti z 
jasno dodano vrednostjo Unije, zlasti tiste z 
velikim potencialom za pritegnitev 
nacionalnih sredstev ter ustvarjanje 
ekonomije in učinkovitosti obsega. Ukrepi 
na ravni Unije podpirajo tudi dolgoročne 
programe z velikim tveganjem in stroški, ki 
presegajo zmožnosti držav članic, 
združujejo prizadevanja za zmanjšanje 
naložbenih tveganj v obsežnih dejavnostih, 
kot je industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve.

Or. en
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Predlog spremembe 1477
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih28. To presega zmogljivosti 
posameznih držav članic ali zainteresiranih 
strani na področju raziskav in industrije.
Potrebne so naložbe v raziskave in 
inovacije na ravni Unije, skupaj z 
mobilizacijo prizadevanj po vsej Evropi v 
obliki skupnega izvajanja ter porazdelitve 
tveganja in zmogljivosti. Financiranje 
raziskav in inovacij na področju energije s 
strani Unije bo zato dopolnilo dejavnosti 
držav članic, pri čemer bo osredotočeno
na dejavnosti z jasno dodano vrednostjo 
Unije, zlasti tiste z velikim potencialom za 
pritegnitev nacionalnih sredstev. Ukrepi na 
ravni Unije podpirajo tudi dolgoročne 
programe z velikim tveganjem in stroški, ki 
presegajo zmožnosti držav članic, 
združujejo prizadevanja za zmanjšanje 
naložbenih tveganj v obsežnih dejavnostih, 
kot je industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve.

Sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrta 
SET v celoti, so bila ocenjena na 
8 milijard EUR na leto v naslednjih desetih 
letih28. To presega zmogljivosti 
posameznih držav članic ali zainteresiranih 
strani na področju raziskav in industrije.
Potrebne so naložbe v raziskave in 
inovacije na ravni Unije, skupaj z 
mobilizacijo prizadevanj po vsej Evropi v 
obliki skupnega izvajanja ter porazdelitve 
tveganja in zmogljivosti. Financiranje 
raziskav in inovacij na področju energije s 
strani Unije se osredotoči na dejavnosti, 
manj in bolj obsežne, z jasno dodano 
vrednostjo Unije, zlasti tiste z velikim 
potencialom za pritegnitev nacionalnih 
sredstev. Ukrepi na ravni Unije podpirajo 
tudi dolgoročne programe z velikim 
tveganjem in stroški, ki presegajo 
zmožnosti držav članic, združujejo 
prizadevanja za zmanjšanje naložbenih 
tveganj v obsežnih dejavnostih, kot je 
industrijska predstavitev, in razvijajo 
vseevropske, interoperabilne energetske 
rešitve.

Or. en

Predlog spremembe 1478
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje načrta SET kot stebra raziskav in 
inovacij evropske energetske politike bo 

Izvajanje načrta SET kot stebra raziskav in 
inovacij evropske energetske politike bo 
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okrepilo zanesljivost dobave energije Unije 
in prehod na nizkoogljično gospodarstvo, 
pomagalo pri povezovanju programov na 
področju raziskav in inovacij z 
vseevropskimi in regionalnimi naložbami v 
energetsko infrastrukturo ter povečalo 
pripravljenost vlagateljev, da sprostijo 
kapital za dolgotrajne projekte in projekte, 
ki predstavljajo precejšnja tehnološka in 
tržna tveganja. Majhnim in velikim 
podjetjem bo zagotovilo priložnosti za 
inovacije in jim pomagalo, da postanejo ali 
ostanejo konkurenčna na svetovni ravni, na 
kateri so priložnosti za energetsko 
tehnologijo velike in se še povečujejo.

okrepilo zanesljivost dobave energije Unije 
in prehod na nizkoogljično gospodarstvo, 
pomagalo pri povezovanju programov na 
področju raziskav in inovacij z 
vseevropskimi in regionalnimi naložbami v 
energetsko infrastrukturo ter povečalo 
pripravljenost vlagateljev, da sprostijo 
kapital za dolgotrajne projekte in projekte, 
ki predstavljajo precejšnja tehnološka in 
tržna tveganja. Majhnim in velikim 
podjetjem bo zagotovilo priložnosti za 
inovacije in jim pomagalo, da postanejo ali 
ostanejo konkurenčna na svetovni ravni, na 
kateri so priložnosti za energetsko 
tehnologijo velike in se še povečujejo.
Industrijske pobude iz načrta SET je treba 
razdeliti v ločene proračunske vrstice. Po 
navedbah energetskega načrta za leto 
2050 bodo tehnologije za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov leta 2050 
zagotavljale med 55 in 75 % energije v 
EU, pri čemer naj bi tehnologije za 
proizvodnjo energije iz vetra dale več 
električne energije kot katera koli druga 
tehnologija; zato je treba posebno 
proračunsko vrstico nameniti industrijski 
pobudi za vetrno energijo iz načrta SET.

Or. en

Obrazložitev

Ločena proračunska vrstica za industrijsko pobudo za vetrno energijo iz načrta SET bo 
vnesla gotovost za investitorje zasebnega sektorja, da oblikujejo svoje naložbene načrte in 
združijo prispevke z javnim financiranjem EU na področju raziskav in razvoja. Poleg tega bo 
ločena proračunska vrstica v pomoč pri izogibanju konkurenci med prednostnimi nalogami in 
bo spodbudila industrijo k aktivni udeležbi in k sofinanciranju z večjo preglednostjo in 
pospešila proces v smeri proti konkretnim rezultatom.

Predlog spremembe 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje načrta SET kot stebra raziskav in 
inovacij evropske energetske politike bo 
okrepilo zanesljivost dobave energije Unije 
in prehod na nizkoogljično gospodarstvo, 
pomagalo pri povezovanju programov na 
področju raziskav in inovacij z 
vseevropskimi in regionalnimi naložbami v 
energetsko infrastrukturo ter povečalo 
pripravljenost vlagateljev, da sprostijo 
kapital za dolgotrajne projekte in projekte, 
ki predstavljajo precejšnja tehnološka in 
tržna tveganja. Majhnim in velikim 
podjetjem bo zagotovilo priložnosti za 
inovacije in jim pomagalo, da postanejo ali 
ostanejo konkurenčna na svetovni ravni, na 
kateri so priložnosti za energetsko 
tehnologijo velike in se še povečujejo.

Izvajanje načrta SET kot stebra raziskav in 
inovacij evropske energetske politike bo 
okrepilo zanesljivost dobave energije Unije 
in prehod na nizkoogljično gospodarstvo, 
pomagalo pri povezovanju programov na 
področju raziskav in inovacij z 
vseevropskimi in regionalnimi naložbami v 
energetsko infrastrukturo ter povečalo 
pripravljenost vlagateljev, da sprostijo 
kapital za dolgotrajne projekte in projekte, 
ki predstavljajo precejšnja tehnološka in 
tržna tveganja. Majhnim in velikim 
podjetjem bo zagotovilo priložnosti za 
inovacije in jim pomagalo, da postanejo ali 
ostanejo konkurenčna na svetovni ravni, na 
kateri so priložnosti za energetsko 
tehnologijo velike in se še povečujejo. Da 
bi zasebnemu sektorju omogočili zadostno 
politično in finančno gotovost, se bodo 
tehnologije iz načrta SET financirale iz 
ločenih proračunskih vrstic.

Or. en

Predlog spremembe 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje načrta SET kot stebra raziskav in 
inovacij evropske energetske politike bo 
okrepilo zanesljivost dobave energije Unije 
in prehod na nizkoogljično gospodarstvo, 
pomagalo pri povezovanju programov na 
področju raziskav in inovacij z 
vseevropskimi in regionalnimi naložbami v 
energetsko infrastrukturo ter povečalo
pripravljenost vlagateljev, da sprostijo 
kapital za dolgotrajne projekte in projekte, 

Izvajanje načrta SET kot stebra raziskav in 
inovacij evropske energetske politike bo 
okrepilo zanesljivost dobave energije Unije 
in prehod na nizkoemisijsko gospodarstvo, 
pomagalo pri povezovanju programov na 
področju raziskav in inovacij z 
vseevropskimi in regionalnimi naložbami v 
energetsko infrastrukturo ter povečalo 
pripravljenost vlagateljev, da sprostijo 
kapital za dolgotrajne projekte in projekte, 
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ki predstavljajo precejšnja tehnološka in 
tržna tveganja. Majhnim in velikim 
podjetjem bo zagotovilo priložnosti za 
inovacije in jim pomagalo, da postanejo ali 
ostanejo konkurenčna na svetovni ravni, na 
kateri so priložnosti za energetsko 
tehnologijo velike in se še povečujejo.

ki predstavljajo precejšnja tehnološka in 
tržna tveganja. Majhnim in velikim 
podjetjem bo zagotovilo priložnosti za 
inovacije in jim pomagalo, da postanejo ali 
ostanejo konkurenčna na svetovni ravni, na 
kateri so priložnosti za energetsko 
tehnologijo velike in se še povečujejo.

Or. en

Predlog spremembe 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis „nizkoogljičen“ je subjektiven in se 
bo nanašal na vse nižji prag za emisije, ko 
bo Evropa napredovala proti 
brezogljičnemu gospodarstvu. Kmalu bo 
potrebna kvantitativna opredelitev, ki bo v 
skladu z ambicijami glede zmanjševanja 
emisij za 80–95 % do leta 2050 v 
primerjavi z ravnjo iz leta 1990. Vendar 
pa bi moral že zdaj vsak predlagani 
postopek, kot je zajemanje in uporaba 
ogljika (CCU), ki uporablja fosilni ogljik 
in ima za posledico neto emisije v ozračje 
v celotnem življenjskem ciklusu, ki 
ustrezajo precejšnjemu deležu tega 
ogljika, veljati za „visokoogljičnega“ in 
biti kot tak v nasprotju s podnebno 
politiko EU, načrtom SET in cilji Obzorja 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi v okviru tega izziva bodo zato 
sestavljali tehnološki steber evropske 
energetske in podnebne politike. Prispevali
bodo tudi k uresničevanju Unije inovacij 
na področju energije in ciljev politike, 
opredeljenih v pobudah „Evropa, 
gospodarna z viri“, „Industrijska politika 
za dobo globalizacije“ in „Evropska 
digitalna agenda“.

Ukrepi v okviru tega izziva, skupaj z 
zadevnimi in medsebojno delujočimi 
dejavnostmi v okviru drugih izzivov, bodo 
zato sestavljali tehnološki steber evropske 
energetske in podnebne politike. Prispevali 
bodo tudi k uresničevanju Unije inovacij 
na področju energije in ciljev politike, 
opredeljenih v pobudah „Evropa, 
gospodarna z viri“, „Industrijska politika 
za dobo globalizacije“ in „Evropska 
digitalna agenda“.

Or. en

Predlog spremembe 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se v
Obzorju 2020 izvajajo v okviru dela 
EURATOM.

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se v
Obzorju 2020 izvajajo v okviru dela 
EURATOM, vendar je potrebna 
uskladitev z ukrepi v zvezi z energetskimi 
izzivi, da se ustvarijo sinergije med 
programoma in vzpostavi celosten in 
skladen načrt za evropske raziskave in 
razvoj na področju energije.

Or. fr

Obrazložitev

Potrebna je večja usklajenost s programom EURATOM, da bo evropska politika raziskav na 
področju energetike temeljila na celostni viziji iskane mešanice energetskih virov in bo lahko 
izkoristila priložnosti za kombinirano proizvodnjo različnih oblik energije (npr. proizvodnja 
električne energije na osnovi jedrske energije in proizvodnje vodika).
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Predlog spremembe 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se v 
Obzorju 2020 izvajajo v okviru dela 
EURATOM.

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se v 
Obzorju 2020 izvajajo v okviru dela 
EURATOM, vendar je potrebno 
usklajevanje z družbenim izzivom številka 
3, da se ustvarijo sinergije med programi 
in se spodbuja visoka stopnja 
učinkovitosti in gospodarnosti pri uporabi 
virov.

Or. en

Predlog spremembe 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se v 
Obzorju 2020 izvajajo v okviru dela 
EURATOM.

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se v 
Obzorju 2020 izvajajo v okviru dela 
EURATOM. Predvideti je treba morebitne 
sinergije med izzivom „Varna, čista in 
učinkovita energija“ in delom 
EURATOM Obzorja 2020.

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s programom Euratom je treba okrepiti, da bo evropska raziskovalna politika v 
energetskem sektorju temeljila na popolnem pregledu mešanice energetskih virov in bo lahko 
izkoristila priložnosti, ki jih ponuja kombinirana proizvodnja različnih oblik energije (tj. 
kombinacija proizvodnje električne energije iz jedrske proizvodnje in proizvodnje vodika).
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Predlog spremembe 1486
Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se v 
Obzorju 2020 izvajajo v okviru dela 
EURATOM.

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju
jedrske fuzije in varnostnih vidikov
fisijske jedrske energije se v Obzorju 2020 
izvajajo v okviru dela EURATOM.

Or. en

Predlog spremembe 1487
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se v 
Obzorju 2020 izvajajo v okviru dela 
EURATOM.

Dejavnosti raziskav in inovacij na področju 
fisijske in fuzijske jedrske energije se 
izvajajo zunaj večletnega finančnega 
okvira EU.

Or. en

Predlog spremembe 1488
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Zmanjšanje porabe energije in 
ogljičnega odtisa s pomočjo pametne in
trajnostne uporabe

(a) Zmanjšanje porabe energije in 
ogljičnega odtisa s pomočjo pametne, 
trajnostne in zanesljive uporabe
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Or. en

Predlog spremembe 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in 
sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v dejanskem času za stavbe skoraj 
brez emisij, ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov, visoko učinkovite 
industrijske panoge in masovno uporabo 
energetsko učinkovitih rešitev s strani 
podjetij, skupnosti in mest.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in
nadzornih sistemov z vgrajeno inteligenco 
v polnem obsegu, da bi omogočili
optimizacijo upravljanja z energijo v 
realnem času za stavbe skoraj brez emisij, 
ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov,
ravnotežje med učinkovitostjo in nizko 
kakovostjo, visoko učinkovite industrijske 
panoge in masovno uporabo energetsko 
učinkovitih rešitev s strani podjetij, 
posameznikov, skupnosti in mest, ki poleg 
drugih rešitev uvajajo tehnologije 
soproizvodnje, tehnologije mikroomrežij 
in trajnostna vozila.

Or. en

Predlog spremembe 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in 

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in 



PE492.789v01-00 138/171 AM\907849SL.doc

SL

sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v dejanskem času za stavbe skoraj 
brez emisij, ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov, visoko učinkovite 
industrijske panoge in masovno uporabo 
energetsko učinkovitih rešitev s strani 
podjetij, skupnosti in mest.

sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v realnem času za mesta in 
ozemlja, stavbe skoraj brez emisij in 
obnovljene stavbe, ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov (vključno z energijo,
pridobljeno s predelavo odpadkov), visoko 
učinkovite industrijske panoge in masovno 
uporabo energetsko učinkovitih rešitev in 
storitev s strani podjetij, posameznikov,
skupnosti in mest.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se, da se ta odstavek nanaša samo na nove stavbe. Vendar je treba omeniti tudi raziskave, 
ki bodo namenjene izboljšanju energetske učinkovitosti starih stavb. Glede oblikovanja in 
obnove je pomembno znati presoditi na ravni niza stavb ali okrožja, ne le na ravni ene same 
stavbe.

Predlog spremembe 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in 
sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v dejanskem času za stavbe skoraj 
brez emisij, ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov, visoko učinkovite 
industrijske panoge in masovno uporabo 
energetsko učinkovitih rešitev s strani 
podjetij, skupnosti in mest.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in 
sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v realnem času za mesta in 
ozemlja, stavbe skoraj brez emisij in 
prenovljene stavbe, ogrevanje in hlajenje 
iz obnovljivih virov, vključno s predelavo 
energije iz odpadkov, visoko učinkovite 
industrijske panoge in masovno uporabo 
energetsko učinkovitih rešitev in storitev s 
strani podjetij, posameznikov, skupnosti in 
mest.



AM\907849SL.doc 139/171 PE492.789v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek se ne bi smel nanašati le na nove stavbe, temveč tudi na raziskave, potrebne za 
izboljšanje energetske učinkovitosti starih stavb, vključno z ogrevanjem. Pristop je treba 
sprejeti tako za zasnovo kot tudi obnovo ter misliti tudi na okrožja ali soseske, namesto samo 
na posamezne stavbe. Energetske storitve so ključni sodelavci energetske učinkovitosti in 
prihrankov energije.

Predlog spremembe 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in 
sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v dejanskem času za stavbe skoraj 
brez emisij, ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov, visoko učinkovite 
industrijske panoge in masovno uporabo 
energetsko učinkovitih rešitev s strani 
podjetij, skupnosti in mest.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in 
sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v realnem času za stavbe skoraj 
brez emisij in s pozitivno energijsko 
bilanco, ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov, visoko učinkovite 
industrijske panoge in masovno uporabo 
energetsko učinkovitih rešitev in rešitev za 
varčevanje z energijo s strani podjetij, 
posameznikov, skupnosti in mest.

Or. en

Predlog spremembe 1493
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in 
sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v dejanskem času za stavbe skoraj 
brez emisij, ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov, visoko učinkovite 
industrijske panoge in masovno uporabo 
energetsko učinkovitih rešitev s strani 
podjetij, skupnosti in mest.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskovanje 
in preskušanje novih konceptov, 
netehnoloških rešitev, učinkovitejših, 
družbeno sprejemljivih in cenovno 
dostopnih sestavnih delov tehnologij in
sistemov z vgrajeno inteligenco v polnem 
obsegu, da bi omogočili upravljanje z 
energijo v realnem času za energetsko 
skoraj neodvisne stavbe, ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov, visoko 
učinkovite industrijske panoge in masovno 
uporabo energetsko učinkovitih rešitev s 
strani podjetij, posameznikov, skupnosti in 
mest.

Or. en

Predlog spremembe 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Poceni dobava energije z nizkimi 
emisijami ogljika

(b) Trajnostna dobava energije z nizkimi 
emisijami ogljika

Or. en

Predlog spremembe 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Poceni dobava energije z nizkimi 
emisijami ogljika

(b) Poceni dobava energije z nizkimi 
emisijami
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Or. en

Predlog spremembe 1496
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1497
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev v polnem obsegu
obnovljivih virov energije, ki so cenovno 
dostopni, varni za okolje, imajo večje 
izkoristke pretvorbe in so bolj dostopni
različnim trgom in okoljem delovanja.

Or. it
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Predlog spremembe 1498
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev v polnem obsegu 
inovativnih obnovljivih virov energije, 
prožnih in učinkovitih elektrarn na 
fosilna goriva, vključno s tehnologijami
zajemanja in shranjevanja ogljika, ki 
ponujajo obsežnejše, stroškovno ugodnejše
tehnologije, ki so varne za okolje, imajo 
večje izkoristke pretvorbe, zagotavljajo 
ustrezno prožnost za rezervno proizvodnjo 
električne energije in so bolj dostopne 
različnim trgom in okoljem delovanja.

Or. en

Obrazložitev

Ker se namešča več vetrnih turbin in več fotovoltaičnih modulov, se bodo konvencionalne 
elektrarne morale potruditi, da bodo bolj prožne, zanesljive in učinkovite za ohranjanje 
preskrbe z električno energijo, kadar veter ne piha ali sonce ne sije. Poleg tega paleta 
„omrežnih storitev“ zagotavlja omrežno stabilnost. Raziskave in razvoj, povezani s prožno in 
učinkovito rezervno proizvodnjo, bi morali biti vključeni v Obzorje 2020.

Predlog spremembe 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev v polnem obsegu 
inovativnih obnovljivih virov energije (kot 
je proizvodnja energije na osnovi 
upravljanja z odpadki in čiščenja vode),
tehnologij in infrastruktur zajemanja in 
shranjevanja ogljika, ki ponujajo 
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trgom in okoljem delovanja. obsežnejše, stroškovno ugodnejše
tehnologije, ki so varne za okolje, imajo 
večje izkoristke pretvorbe in so bolj 
dostopne različnim trgom in okoljem 
delovanja.

Or. en

Predlog spremembe 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev v polnem obsegu 
inovativnih obnovljivih virov energije ter 
tehnologij zajemanja in shranjevanja 
ogljika, zlasti za plin in industrijske 
procese, ki ponujajo obsežnejše,
stroškovno ugodnejše tehnologije, ki so 
varne za okolje in pomenijo alternativo 
fosilnim gorivom, imajo večje izkoristke 
pretvorbe in so bolj dostopne različnim 
trgom in okoljem delovanja.

Or. en

Predlog spremembe 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 
obnovljivih virov energije ter tehnologij 
zajemanja in shranjevanja ogljika, ki 
ponujajo obsežnejše, poceni tehnologije, ki 

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

ugodnejše tehnologije, ki so varne za 
okolje in pomenijo alternativo fosilnim 
gorivom, imajo večje izkoristke pretvorbe 
in so bolj dostopne različnim trgom in 
okoljem delovanja.

Or. en

Predlog spremembe 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno uporabo CO2 obravnava poseben program. Omeniti pa bi jo bilo treba tudi v uredbi, 
ki določa okvirni program.

Predlog spremembe 1503
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 

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

inovativnih obnovljivih virov energije ter 
tehnologij zajemanja in shranjevanja in/ali 
ponovne uporabe ogljika, ki ponujajo 
obsežnejše, stroškovno ugodnejše
tehnologije, ki so varne za okolje, imajo 
večje izkoristke pretvorbe in so bolj 
dostopne različnim trgom in okoljem 
delovanja.

Or. en

Predlog spremembe 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1505
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev inovativnih 
obnovljivih virov energije ter tehnologij 
zajemanja in shranjevanja ogljika, ki 

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

ogljika, ki ponujajo obsežnejše, stroškovno 
ugodnejše tehnologije, ki so varne za 
okolje, imajo večje izkoristke pretvorbe in
shranjevanja ter so bolj dostopne 
različnim trgom in okoljem delovanja.

Or. en

Predlog spremembe 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev tehnologij in 
vrednostnih verig v polnem obsegu, da bi
uveljavile vodik iz bioenergije in druga 
alternativna tekoča ali plinasta goriva s 
potencialom za učinkovitejšo pretvorbo 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je izpostaviti vodik kot vsestransko uporaben energetski nosilec (ne le prek 
uporabe gorivnih celic), za katerega je treba razviti trg kar se tiče zelene proizvodnje, 
shranjevanja in postopka. „Druga alternativna goriva“ vključujejo med drugim zemeljski plin 
za vozila, sintetični metan in nekonvencionalne pline.

Predlog spremembe 1507
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev tehnologij in 
vrednostnih verig, da bi bioenergija, vodik 
in gorivne celice postali bolj trajnostni ter 
da bi dozorele nove možnosti, ki kažejo 
dolgoročni potencial.

Or. en

Predlog spremembe 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev tehnologij in 
vrednostnih verig v polnem obsegu, da bi 
bioenergija, vodik in druga alternativna 
tekoča ali plinasta goriva postali bolj 
konkurenčni in trajnostni, da bi se 
zmanjšal čas, potreben za trženje vodika in 
gorivnih celic, ter bi dozorele nove 
možnosti, ki kažejo dolgoročni potencial.

Or. fr

Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba vodik kot vsestransko uporaben vir energije (poleg njegove uporabe v 
gorivnih celicah), za katerega bi bilo treba razširiti trg kara zadeva zeleno proizvodnjo, 
shranjevanje in pretvorbo. „Druga alternativna goriva“ vključujejo zemeljski plin za vozila, 
sintetični metan in nekonvencionalne ogljikovodike.

Predlog spremembe 1509
Romana Jordan
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev tehnologij in 
vrednostnih verig v polnem obsegu, da bi 
bioenergija postala bolj konkurenčna in 
trajnostna, da bi se sintetična biologija 
uporabljala za trajnostno proizvodnjo 
različnih vrst goriva, da bi se zmanjšal čas, 
potreben za trženje vodika in gorivnih 
celic, ter da bi dozorele nove možnosti, ki 
kažejo dolgoročni potencial.

Or. en

Predlog spremembe 1510
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1511
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 1512
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočijo tudi na 
raziskave, razvoj in predstavitev v polnem 
obsegu tehnologij in/ali materialov, ki 
omogočajo večjo prožnost in učinkovitost 
termoelektrarn, ki se soočajo s potrebo po 
posredovanju, kadar obnovljivi viri, 
katerih proizvodnja je nestalna, ne morejo 
izpolniti zahtev sistema in zagotoviti 
stabilnosti omrežja. 

Or. en

Obrazložitev

Nestalna proizvodnja vetrne in fotovoltaične energije ogroža stabilnost omrežja in varnost 
preskrbe. To je mogoče urediti z izravnavanjem obnovljivih virov z električno energijo iz 
konvencionalnih elektrarn, kar hkrati omogoča večje vključevanje električne energije iz 
nestalnih obnovljivih virov v omrežje. Izziv predstavlja dejstvo, da so zasnovane za delovanje 
pri osnovni obremenitvi, medtem ko bodo pri podpori energiji iz obnovljivih virov pogosto 
delovale pri delni obremenitvi. Potrebne so raziskave za optimizacijo učinkovitosti 
konvencionalnih elektrarn.
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Predlog spremembe 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Enotno, inteligentno evropsko
elektroenergetsko omrežje

(d) Enotno, prožno, zanesljivo in
inteligentno evropsko energetsko omrežje

Or. fr

Obrazložitev

Z namenom vzpostaviti povezavo z izzivom, ki ga predstavlja spremenljivost, je treba omeniti 
prožno omrežje. Uporabljati je treba začeti tudi inteligentna omrežja za plin, ker omogočajo 
prožno upravljanje mrež, in uvesti alternativne vire (npr. bioplin).

Predlog spremembe 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Enotno, inteligentno evropsko
elektroenergetsko omrežje

(d) Enotno, inteligentno, prožno evropsko
energetsko omrežje

Or. en

Predlog spremembe 1515
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
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hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, 
v običajnih in izrednih razmerah.

hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebne 
spremembe, v običajnih in izrednih 
razmerah. Posebna pozornost se nameni 
inteligentnim omrežjem na podeželskih 
območjih, ki predstavljajo posebne izzive 
in zahtevajo poseben tehnološki napredek.

Or. fr

Predlog spremembe 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
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tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, v 
običajnih in izrednih razmerah.

tehnologij v polnem obsegu, vključno s
prožnimi sistemi za hrambo energije v 
okviru celotne elektroenergetske verige, 
od proizvodnje električne energije,
prenosa, distribucij do sistemov za končne 
uporabnike, in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebne 
spremembe, v običajnih in izrednih 
razmerah.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je izpostaviti vodik kot vsestransko uporaben energetski nosilec (ne le prek 
uporabe gorivnih celic), za katerega je treba razviti trg kar se tiče zelene proizvodnje, 
shranjevanja in postopka. „Druga alternativna goriva“ vključujejo med drugim zemeljski plin 
za vozila, sintetični metan in nekonvencionalne pline.

Predlog spremembe 1518
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebne 
spremembe, v običajnih in izrednih 
razmerah, ter tako podpirajo polno 
izkoriščanje in uporabo nestalnih 
obnovljivih virov energije.

Or. en
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Predlog spremembe 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij
ter uravnoteženje naraščajočega deleža 
obnovljivih virov na odprtem in 
konkurenčnem trgu brez emisij ogljika, ki 
je odporen na podnebne spremembe, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Or. en

Predlog spremembe 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij
ter uravnoteženje naraščajočega deleža 
nestalnih obnovljivih virov na odprtem in 
konkurenčnem trgu brez emisij ogljika, ki 
je odporen na podnebne spremembe, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Or. en
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Predlog spremembe 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je okoljsko trajnosten in
odporen na podnebne spremembe, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Or. en

Predlog spremembe 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih in 
prožnih omrežij na odprtem in 
konkurenčnem trgu brez emisij ogljika, ki 
je odporen na podnebne spremembe, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Or. fr

Obrazložitev

Z namenom vzpostaviti povezavo z izzivom, ki ga predstavlja spremenljivost, je treba omeniti 
prožno omrežje. Uporabljati je treba začeti tudi inteligentna omrežja za plin, ker omogočajo 
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prožno upravljanje mrež, in uvesti alternativne vire (npr. bioplin).

Predlog spremembe 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem in konkurenčnem trgu brez 
emisij ogljika, ki je odporen na podnebje, v 
običajnih in izrednih razmerah.

Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev novih mrežnih 
tehnologij v polnem obsegu, vključno s 
hrambo, sistemi in tržnimi zasnovami za 
načrtovanje, spremljanje, nadzorovanje in 
varno upravljanje interoperabilnih omrežij 
na odprtem, trajnostnem in konkurenčnem 
trgu, ki je odporen na podnebne 
spremembe, v običajnih in izrednih 
razmerah.

Or. en

Predlog spremembe 1524
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na 
multidisciplinarne raziskave (vključno z 
vizionarskimi ukrepi) za energetske 
tehnologije in skupno uresničenje 
vseevropskih raziskovalnih programov in 
instrumentov na svetovni ravni.
Tehnološke inovacije bodo spremljale 
politike in pobude, ki podpirajo 
netehnološke inovacije.

Or. en
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Predlog spremembe 1525
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na 
multidisciplinarne raziskave (vključno z 
vizionarskimi ukrepi) za energetske 
tehnologije in skupno uresničenje 
vseevropskih raziskovalnih programov in 
instrumentov na svetovni ravni. To bi 
lahko omogočile interaktivne primerjalne 
študije na podnacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dejavnosti se osredotočajo na 
multidisciplinarne raziskave (vključno z 
vizionarskimi ukrepi, kot je ponovna 
uporaba CO2) za energetske tehnologije za 
raziskovanje, proizvodnjo, prenos in
uporabo ter skupno uresničenje 
vseevropskih raziskovalnih programov in 
instrumentov na svetovni ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Namen je poudariti dejstvo, da je treba sprejeti multidisciplinarni pristop za celotno 
energetsko verigo. Zlasti nove tehnologije, razvite v okviru 2. stebra (IKT, nanotehnologije, 
biotehnologije), je treba vključiti v ta del, da se ustvarijo sinergije med prednostnimi 
nalogami. V tem delu bi morali preučiti tudi ponovno uporabo CO2.

Predlog spremembe 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka f – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti bodo usmerjene v razvoj orodij, 
metod in modelov za trdno in 
transparentno podporo politike, vključno z 
dejavnostmi na področju sprejemanja s 
strani javnosti in udejstvovanja javnosti, 
sodelovanja uporabnikov in trajnosti.

Dejavnosti bodo usmerjene v razvoj orodij, 
metod in modelov ter v prihodnost 
usmerjenih scenarijev za trdno in 
transparentno podporo politike, vključno z 
dejavnostmi na področju sprejemanja s 
strani javnosti in udejstvovanja javnosti, 
sodelovanja uporabnikov, ocene učinka na 
okolje in trajnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je vključiti oceno okoljskih vidikov v zvezi z energetskimi vprašanji, ki naj temelji 
na analizi življenjskega ciklusa in ekološkega odtisa. Koristno bi bilo vzpostaviti baze 
podatkov in scenarije na dolgoročni osnovi – skladno z vnaprejšnjim načrtovanjem IEA –, ki 
bi zajemali vse vire energije.

Predlog spremembe 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka f – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti bodo usmerjene v razvoj orodij, 
metod in modelov za trdno in 
transparentno podporo politike, vključno z 
dejavnostmi na področju sprejemanja s 
strani javnosti in udejstvovanja javnosti, 
sodelovanja uporabnikov in trajnosti.

Dejavnosti bodo usmerjene v razvoj orodij, 
metod in modelov za trdno in 
transparentno podporo politike, vključno z 
dejavnostmi na področju sprejemanja s 
strani javnosti in udejstvovanja javnosti, 
sodelovanja uporabnikov, vpliva na okolje
in trajnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je vključiti oceno okoljskih vidikov, povezanih s problemom energije, ki mora
temeljiti na analizi življenjskega ciklusa in ekološkega odtisa. Koristno bi bilo vzpostaviti 
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baze podatkov in dolgoročne scenarije (po vzoru perspektiv Mednarodne agencije za energijo 
IEA), ki bi vključevali vse vrste virov energije.

Predlog spremembe 1531
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka g – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka g – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) Prožne in učinkovite elektrarne na
fosilna goriva – omogočanje uporabe 
nestalnih obnovljivih virov
Dejavnosti se osredotočajo na raziskave, 
razvoj in predstavitev tehnologij in/ali 
materialov, ki omogočajo večjo prožnost 
in učinkovitost elektrarn na fosilna 
goriva, ki se soočajo s potrebo po 
posredovanju, kadar nestalni obnovljivi 
viri ne morejo izpolniti zahtev sistema in 
zagotoviti stabilnosti omrežja. 

Or. en

Predlog spremembe 1534
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) Izravnava učinkov podnebnih 
sprememb za zanesljivost oskrbe z
energijo
Dejavnosti se osredotočajo na 
multidisciplinarne raziskave regionalno 
odvisnih podnebnih sprememb (padavine, 
hidrologija) in njihovega vpliva na 
preskrbo z energijo v prihodnosti, ki 
vključuje tudi prilagajanje obstoječih 
tehnologij (hidroelektrarn, sistemov za 
hlajenje, večgeneracijskih sistemov), pa 
tudi prehod na novo paradigmo preskrbe z 
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energijo.

Or. en

Predlog spremembe 1535
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 4. Pametni, zeleni, zanesljivi in integrirani 
prevoz

Or. en

Predlog spremembe 1536
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 4. Pametna, zelena in integrirana prevoz
in mobilnost

Or. en

Predlog spremembe 1537
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarneje izkorišča 
vire, je okolju prijazen, varen in celovit, v 

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarno izkorišča 
vire, je okolju prijazen, varen in celovit, v 
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korist državljanov, gospodarstva in družbe. korist državljanov, gospodarstva in družbe.
Ta prometni sistem zajema tudi pomorski 
promet, ker je v njem velik potencial za 
podporo splošnemu cilju zmanjševanja 
emisij v pomorskem prometu. Poudarek bi 
moral biti na raziskavah in inovacijskih 
dejavnostih, ki podpirajo uvedbo novih 
goriv in celostnih rešitev za izboljšanje 
skupne učinkovitosti. Raziskave, ki se 
osredotočajo na pomorski promet, je treba 
podpreti, da se v trajnostnih tehnologijah 
naredi velik korak naprej. Zato bi bilo 
treba pripraviti evropsko inovacijsko 
partnerstvo za „Promet v prihodnosti“, da 
se spodbudi celostni pristop.

Or. en

Obrazložitev

Cilj dejavnosti je kar najbolj zmanjšati vpliv prometa na podnebje in okolje z izboljšanjem 
njegove učinkovitosti glede uporabe naravnih virov in z zmanjšanjem njegove odvisnosti od 
fosilnih goriv. S tem v zvezi sektorja pomorskega prometa ne bi smeli izvzeti.

Predlog spremembe 1538
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarno izkorišča 
vire, je okolju prijazen, varen in celovit, v 
korist evropskih državljanov, gospodarstva
EU, družbe kot celote in konkurenčnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1539
Maria Da Graça Carvalho
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem (vključno z njegovimi 
infrastrukturnimi omrežji), ki gospodarno
izkorišča vire, je okolju prijazen, varen in 
celovit, v korist državljanov, gospodarstva 
in družbe.

Or. en

Predlog spremembe 1540
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 1542
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami družbe z nizkimi emisijami 
ogljika in na podnebje odpornim 
gospodarstvom. Kljub rasti mora prometni 
sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami družbe z nizkimi emisijami 
ogljika in na podnebje odpornega 
gospodarstva. Kljub rasti mora prometni 
sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.
Varnostni izzivi množičnih prometnih 
sistemov bodo zaradi vse večje gostote 
prometa dosegli novo raven kakovosti in 
se jim je treba posvetiti že zdaj v 
raziskovalnih fazah novih konceptov in 
tehnologij. 

Or. en

Predlog spremembe 1543
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami družbe z nizkimi emisijami 
ogljika in na podnebje odpornim 
gospodarstvom. Kljub rasti mora prometni 

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami energetsko učinkovite družbe z 
nizkimi emisijami ogljika in na podnebje
odpornega gospodarstva. Kljub rasti mora 
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sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

prometni sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1544
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami družbe z nizkimi emisijami 
ogljika in na podnebje odpornim 
gospodarstvom. Kljub rasti mora prometni 
sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti in 
kakovosti življenja ter zahtevami družbe z 
nizkimi emisijami ogljika in na podnebje
odpornega gospodarstva. Kljub rasti mora 
prometni sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami družbe z nizkimi emisijami 

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami evropske družbe in na podnebje



PE492.789v01-00 166/171 AM\907849SL.doc

SL

ogljika in na podnebje odpornim 
gospodarstvom. Kljub rasti mora prometni 
sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

odpornega gospodarstva. Kljub rasti mora 
prometni sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami družbe z nizkimi emisijami 
ogljika in na podnebje odpornim 
gospodarstvom. Kljub rasti mora prometni 
sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami družbe z nizkimi emisijami 
ogljika in na podnebje odpornega 
gospodarstva. Kljub rasti mora prometni 
sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti, cenovne 
dostopnosti in mobilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostno mobilnost je mogoče doseči 
samo s korenito spremembo prometnih 
sistemov, ki jo spodbudijo prodorne rešitve 

Trajnostno mobilnost je mogoče doseči 
samo s korenito spremembo prometnih 
sistemov, ki jo spodbudijo prodorne rešitve 
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raziskav na področju prometa, obsežnimi 
inovacijami in vseevropsko izvajanje bolj 
zelenih, varnejših in pametnejših 
prometnih rešitev.

raziskav na področju prometa, obsežne 
inovacije in vseevropsko izvajanje bolj 
zelenih, varnejših in pametnejših 
prometnih rešitev, predvsem s strani 
pametnih regij/mest po celotni EU.

Or. en

Predlog spremembe 1548
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostno mobilnost je mogoče doseči 
samo s korenito spremembo prometnih 
sistemov, ki jo spodbudijo prodorne rešitve 
raziskav na področju prometa, obsežnimi 
inovacijami in vseevropsko izvajanje bolj 
zelenih, varnejših in pametnejših 
prometnih rešitev.

Trajnostno mobilnost je mogoče doseči 
samo s korenito spremembo prometnih 
sistemov in sistemov mobilnosti, ki jo 
spodbudijo prodorne rešitve raziskav na 
področju prometa in mobilnosti, obsežne 
inovacije in vseevropsko izvajanje bolj 
zelenih, bolj zdravih, varnejših in 
pametnejših prometnih rešitev in rešitev na 
področju mobilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1549
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostno mobilnost je mogoče doseči 
samo s korenito spremembo prometnih 
sistemov, ki jo spodbudijo prodorne rešitve 
raziskav na področju prometa, obsežnimi 
inovacijami in vseevropsko izvajanje bolj 
zelenih, varnejših in pametnejših 
prometnih rešitev.

Trajnostno mobilnost je mogoče doseči 
samo s korenito spremembo prometnih 
sistemov, ki jo spodbudijo prodorne rešitve 
raziskav na področju prometa, obsežne 
inovacije in vseevropsko izvajanje bolj 
zelenih, varnejših, zanesljivejših in 
pametnejših prometnih rešitev.
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Or. en

Predlog spremembe 1550
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne napredke, ki 
bodo pripomogli k doseganju ciljev 
politike Unije, obenem pa okrepili 
gospodarsko konkurenčnost, podprli 
prehod na gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika, odporno na podnebne 
spremembe, in ohranili vodilni položaj na 
svetovnem trgu.

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne razvojne 
premike za vsak način prevoza, ki bodo 
pripomogli k doseganju ciljev politike 
Unije, obenem pa okrepili gospodarsko 
konkurenčnost, podprli prehod na 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, 
odporno na podnebne spremembe, in 
ohranili vodilni položaj na svetovnem trgu.
Da bi te cilje dosegli, je potrebna močna 
raziskovalna baza, ki bo ustvarjala 
delovna mesta, spretnosti in pozitivne 
učinke prelivanja. To bo prispevalo h 
krepitvi preskrbovalne verige v kontekstu 
vse večje svetovne konkurence, tudi 
konkurence novih tekmecev v vzponu, ki 
kažejo velike ambicije in vlagajo ogromna 
sredstva v ta namen.

Or. en

Predlog spremembe 1551
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne napredke, ki 
bodo pripomogli k doseganju ciljev 
politike Unije, obenem pa okrepili 

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne razvojne 
premike, ki bodo pripomogli k doseganju 
ciljev politike Unije, obenem pa okrepili 
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gospodarsko konkurenčnost, podprli 
prehod na gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika, odporno na podnebne 
spremembe, in ohranili vodilni položaj na 
svetovnem trgu.

gospodarsko konkurenčnost, izboljšali 
družbeni standard, podprli prehod na
energetsko učinkovito gospodarstvo, ki 
temelji na obnovljivih virih in je odporno
na podnebne spremembe, in ohranili 
vodilni položaj na svetovnem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 1552
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne napredke, ki 
bodo pripomogli k doseganju ciljev 
politike Unije, obenem pa okrepili 
gospodarsko konkurenčnost, podprli 
prehod na gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika, odporno na podnebne 
spremembe, in ohranili vodilni položaj na 
svetovnem trgu.

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne razvojne 
premike, ki bodo pripomogli k doseganju 
ciljev politike Unije in pri tem izkoristili 
možnosti, ki jih ponuja evropski GNSS,
obenem pa okrepili gospodarsko 
konkurenčnost, podprli prehod na 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, 
odporno na podnebne spremembe, in 
ohranili vodilni položaj na svetovnem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba storitev na podlagi globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) lahko 
pomembno prispeva k izpolnjevanju ciljev prihodnjega prometnega sistema.

Predlog spremembe 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4



PE492.789v01-00 170/171 AM\907849SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne napredke, ki 
bodo pripomogli k doseganju ciljev 
politike Unije, obenem pa okrepili 
gospodarsko konkurenčnost, podprli 
prehod na gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika, odporno na podnebne 
spremembe, in ohranili vodilni položaj na 
svetovnem trgu.

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne razvojne 
premike, ki bodo pripomogli k doseganju 
ciljev politike Unije, obenem pa okrepili 
gospodarsko konkurenčnost, podprli 
prehod na trajnostno gospodarstvo, 
odporno na podnebne spremembe, in
ohranili vodilni položaj na svetovnem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 1554
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Čeprav bodo potrebne naložbe v raziskave, 
inovacije in izvajanje precej obsežne, bo 
neuspeh pri izboljšanju trajnosti prometa 
na dolgi rok prinesel nesprejemljivo visoke 
družbene, ekološke in gospodarske stroške.

Čeprav bodo potrebne naložbe v raziskave, 
inovacije in izvajanje precej obsežne, bo 
neuspeh pri izboljšanju trajnosti prometa 
na dolgi rok prinesel nesprejemljivo visoke 
družbene, ekološke in gospodarske stroške.
Podobno bo neuspeh pri ohranjanju 
vodilnega položaja Evrope na področju 
tehnologije v prometu oviral doseganje 
zgoraj omenjenega cilja in imel hude in 
nepopravljive posledice za evropska 
delovna mesta in dolgoročno gospodarsko 
rast.

Or. en

Predlog spremembe 1555
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Čeprav bodo potrebne naložbe v raziskave, 
inovacije in izvajanje precej obsežne, bo 
neuspeh pri izboljšanju trajnosti prometa
na dolgi rok prinesel nesprejemljivo visoke 
družbene, ekološke in gospodarske stroške.

Čeprav bodo potrebne naložbe v raziskave, 
inovacije in izvajanje precej obsežne, bo 
neuspeh pri izboljšanju trajnosti celotnega 
prometnega sistema na dolgi rok prinesel 
nesprejemljivo visoke družbene, ekološke 
in gospodarske stroške.

Or. en

Predlog spremembe 1556
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Čeprav bodo potrebne naložbe v raziskave, 
inovacije in izvajanje precej obsežne, bo 
neuspeh pri izboljšanju trajnosti prometa 
na dolgi rok prinesel nesprejemljivo visoke 
družbene, ekološke in gospodarske stroške.

Čeprav bodo potrebne naložbe v raziskave, 
inovacije in izvajanje precej obsežne, bo 
neuspeh pri izboljšanju trajnosti prometa in 
mobilnosti na dolgi rok prinesel 
nesprejemljivo visoke družbene, ekološke 
in gospodarske stroške.

Or. en


