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Predlog spremembe 1557
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Promet je pomembno gonilo evropske 
gospodarske konkurenčnosti in rasti.
Zagotavlja mobilnost ljudi in blaga, ki je 
potrebna za povezan evropski enotni trg ter 
za odprto in vključujočo družbo.
Predstavlja eno največjih prednosti Evrope 
glede industrijske zmogljivosti in 
kakovosti storitve ter ima vodilno vlogo na 
številnih svetovnih trgih. Prometna panoga 
in proizvodnja prometne opreme skupaj
predstavljata 6,3 % BDP Unije. Hkrati se 
evropska prometna panoga sooča z vedno 
večjo konkurenco iz ostalih delov sveta. Da 
bi zaščitili konkurenčno prednost Evrope v 
prihodnosti in ublažili slabosti sedanjega 
prometnega sistema, bodo potrebne 
prelomne tehnologije.

Promet je pomembno gonilo evropske 
gospodarske konkurenčnosti in rasti.
Zagotavlja mobilnost ljudi in blaga, ki je 
potrebna za povezan evropski enotni trg ter 
za odprto in vključujočo družbo.
Predstavlja eno največjih prednosti Evrope 
glede industrijske zmogljivosti in 
kakovosti storitve ter ima vodilno vlogo na 
številnih svetovnih trgih. Prometna panoga 
in proizvodnja prometne opreme sami po 
sebi predstavljata 6,3 % BDP Unije.
Vendar je skupni prispevek prometnega 
sektorja h gospodarstvu EU veliko večji, 
če upoštevamo, da so blagovna menjava, 
ki predstavlja skoraj 30 % BDP Unije, 
številne storitve in delavci, ki potujejo v 
okviru službe, popolnoma odvisni od 
učinkovitega prometa.  Pomemben je tudi 
prispevek, ki ga promet da družbi s 
povezovanjem ljudi, vendar ga je težko 
izmeriti, je pa temeljnega pomena za 
svobodno gibanje v Evropi. Hkrati se 
evropska prometna panoga sooča z vedno 
večjo konkurenco iz ostalih delov sveta. Da 
bi zaščitili konkurenčno prednost Evrope v 
prihodnosti in ublažili slabosti sedanjega 
prometnega sistema, bodo potrebne 
prelomne tehnologije.

Or. fr

Predlog spremembe 1558
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Promet je pomembno gonilo evropske 
gospodarske konkurenčnosti in rasti.
Zagotavlja mobilnost ljudi in blaga, ki je 
potrebna za povezan evropski enotni trg ter 
za odprto in vključujočo družbo.
Predstavlja eno največjih prednosti Evrope 
glede industrijske zmogljivosti in 
kakovosti storitve ter ima vodilno vlogo na 
številnih svetovnih trgih. Prometna panoga 
in proizvodnja prometne opreme skupaj
predstavljata 6,3 % BDP Unije. Hkrati se 
evropska prometna panoga sooča z vedno 
večjo konkurenco iz ostalih delov sveta. Da 
bi zaščitili konkurenčno prednost Evrope v 
prihodnosti in ublažili slabosti sedanjega 
prometnega sistema, bodo potrebne 
prelomne tehnologije.

Varen, zanesljiv in učinkovit promet je 
pomembno gonilo evropske gospodarske 
konkurenčnosti in rasti. Zagotavlja 
mobilnost ljudi in blaga, ki je potrebna za 
povezan evropski enotni trg ter za odprto, 
vključujočo in varno družbo. Predstavlja 
eno največjih prednosti Evrope glede 
industrijske zmogljivosti in kakovosti 
storitve ter ima vodilno vlogo na številnih 
svetovnih trgih. Prometna panoga in 
proizvodnja prometne opreme skupaj 
predstavljata 6,3 % BDP Unije. Hkrati se 
evropska prometna panoga sooča z vedno 
večjo konkurenco iz ostalih delov sveta. Da 
bi zaščitili konkurenčno prednost Evrope v 
prihodnosti in ublažili slabosti sedanjega 
prometnega sistema, bodo potrebne 
prelomne tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 1559
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Promet je pomembno gonilo evropske 
gospodarske konkurenčnosti in rasti.
Zagotavlja mobilnost ljudi in blaga, ki je 
potrebna za povezan evropski enotni trg ter 
za odprto in vključujočo družbo.
Predstavlja eno največjih prednosti Evrope 
glede industrijske zmogljivosti in 
kakovosti storitve ter ima vodilno vlogo na 
številnih svetovnih trgih. Prometna panoga 
in proizvodnja prometne opreme skupaj 
predstavljata 6,3 % BDP Unije. Hkrati se 
evropska prometna panoga sooča z vedno 

Promet je pomembno gonilo evropske 
gospodarske konkurenčnosti in rasti.
Zagotavlja mobilnost ljudi in blaga, ki je 
potrebna za povezan evropski enotni trg ter 
za odprto in vključujočo družbo.
Predstavlja eno največjih prednosti Evrope 
glede industrijske zmogljivosti in 
kakovosti storitve ter ima vodilno vlogo na 
številnih svetovnih trgih. Prometna panoga 
in proizvodnja prometne opreme skupaj 
predstavljata 6,3 % BDP Unije, vendar je 
njun celotni prispevek h gospodarstvu EU 
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večjo konkurenco iz ostalih delov sveta. Da 
bi zaščitili konkurenčno prednost Evrope v 
prihodnosti in ublažili slabosti sedanjega 
prometnega sistema, bodo potrebne 
prelomne tehnologije.

veliko večji. Hkrati se evropska prometna 
panoga sooča z vedno večjo konkurenco iz 
ostalih delov sveta. Da bi zaščitili 
konkurenčno prednost Evrope v 
prihodnosti in ublažili slabosti sedanjega 
prometnega sistema, bodo potrebne 
prelomne tehnologije.

Or. fr

Predlog spremembe 1560
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prometni sektor precej prispeva k 
toplogrednim plinom in ustvari do četrtino 
vseh emisij. Promet je 96-odstotno odvisen 
od fosilnih goriv. Poleg tega prometna 
obremenjenost predstavlja vedno večjo
težav; sistemi še niso dovolj pametni;
možnosti za prehajanje med različnimi 
načini prevoza niso vedno privlačne;
število žrtev v prometu ostaja izredno 
visoko, in sicer 34 000 na leto v Uniji;
državljani in podjetja pričakujejo prometni 
sistem, ki je varen in zanesljiv. Mestna 
območja so poseben izziv za trajnost 
prometa.

Prometni sektor precej prispeva k 
toplogrednim plinom in ustvari do četrtino 
vseh emisij. Promet je 96-odstotno odvisen 
od fosilnih goriv. Poleg tega prometna 
obremenjenost predstavlja vedno večjo
težavo; sistemi še niso dovolj pametni;
možnosti za prehajanje med različnimi 
načini prevoza niso vedno privlačne;
število žrtev v prometu ostaja izredno 
visoko, in sicer 34 000 na leto v Uniji;
precejšen porast zračnega prometa pa 
postavlja več posebnih izzivov. Državljani
in podjetja pričakujejo prometni sistem, ki 
je varen in zanesljiv. Mestna območja so 
poseben izziv za trajnost prometa. Njegov 
učinek na okolje je treba nujno zmanjšati 
s ciljnimi tehnološkimi izboljšavami ter 
pri tem upoštevati različne izzive, s 
katerimi se soočajo posamezni načini 
prevoza, in cikle tehnološke integracije, ki 
so značilni zanje.

Or. en

Predlog spremembe 1561
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prometni sektor precej prispeva k 
toplogrednim plinom in ustvari do četrtino 
vseh emisij. Promet je 96-odstotno odvisen 
od fosilnih goriv. Poleg tega prometna 
obremenjenost predstavlja vedno večjo
težav; sistemi še niso dovolj pametni;
možnosti za prehajanje med različnimi 
načini prevoza niso vedno privlačne;
število žrtev v prometu ostaja izredno 
visoko, in sicer 34 000 na leto v Uniji;
državljani in podjetja pričakujejo prometni 
sistem, ki je varen in zanesljiv. Mestna 
območja so poseben izziv za trajnost 
prometa.

Prometni sektor precej prispeva k 
toplogrednim plinom in ustvari do četrtino 
vseh emisij. Promet je 96-odstotno odvisen 
od fosilnih goriv. Poleg tega prometna 
obremenjenost predstavlja vedno večjo
težavo; z emisijami trdnih delcev, plina in 
hrupa ter zaradi pomanjkanja fizične 
aktivnosti precej slabo vpliva na zdravje,
sistemi pa še niso dovolj pametni;
potrebne so intermodalne rešitve in 
prehod k bolj trajnostnim načinom
prevoza; število žrtev v prometu ostaja 
izredno visoko, in sicer 34 000 na leto v 
Uniji; državljani in podjetja pričakujejo 
prometni sistem in sistem mobilnosti, ki je 
varen in zanesljiv. Mestna območja so 
poseben izziv za trajnost prometa.

Or. en

Predlog spremembe 1562
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nekaj desetletjih bi zaradi pričakovanih 
stopenj rasti prometa evropski promet 
zastal, stroški za gospodarstvo in vpliv na 
družbo pa bi postali nevzdržni. Potniški 
kilometri se bodo po pričakovanjih v 
naslednjih 40 letih podvojili in rasli 
dvakrat hitreje za zračni prevoz. Emisije 
CO2 bi se do leta 2050 povečale za 35 %. 
Stroški prometne obremenjenosti se bi 
povečali za približno 50 % na 
skoraj 200 milijard EUR letno. Zunanji 

črtano
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stroški nesreč bi se v primerjavi z 
letom 2005 povečali za približno 
60 milijard EUR.

Or. en

Obrazložitev

Kaj je vir podatkov za te navedbe?

Predlog spremembe 1563
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nekaj desetletjih bi zaradi pričakovanih 
stopenj rasti prometa evropski promet 
zastal, stroški za gospodarstvo in vpliv na 
družbo pa bi postali nevzdržni. Potniški 
kilometri se bodo po pričakovanjih v 
naslednjih 40 letih podvojili in rasli 
dvakrat hitreje za zračni prevoz. Emisije 
CO2 bi se do leta 2050 povečale za 35 %. 
Stroški prometne obremenjenosti se bi 
povečali za približno 50 % na 
skoraj 200 milijard EUR letno. Zunanji 
stroški nesreč bi se v primerjavi z 
letom 2005 povečali za približno 
60 milijard EUR.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nekaj desetletjih bi zaradi pričakovanih V nekaj desetletjih bi zaradi pričakovanih 
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stopenj rasti prometa evropski promet 
zastal, stroški za gospodarstvo in vpliv na 
družbo pa bi postali nevzdržni. Potniški 
kilometri se bodo po pričakovanjih v 
naslednjih 40 letih podvojili in rasli 
dvakrat hitreje za zračni prevoz. Emisije 
CO2 bi se do leta 2050 povečale za 35 %.
Stroški prometne obremenjenosti se bi
povečali za približno 50 % na 
skoraj 200 milijard EUR letno. Zunanji 
stroški nesreč bi se v primerjavi z 
letom 2005 povečali za približno 
60 milijard EUR.

stopenj rasti prometa evropski promet 
zastal, stroški za gospodarstvo in vpliv na 
družbo pa bi postali nevzdržni. Potniški 
kilometri se bodo po pričakovanjih v 
naslednjih 40 letih podvojili in rasli 
dvakrat hitreje za zračni prevoz. Emisije 
CO2 bi se do leta 2050 povečale za 35 %.
Stroški prometne obremenjenosti bi se 
povečali za približno 50 % na 
skoraj 200 milijard EUR letno. Zunanji 
stroški nesreč bi se v primerjavi z 
letom 2005 povečali za približno 
60 milijard EUR. Ta vpliv je treba 
zmanjšati s pomočjo tehnoloških izboljšav 
in ekonomskih in ureditvenih okvirov, da 
se olajša uvedba novih tehnologij in 
infrastruktur, ter s širšo uporabo
vedenjskih ved za razumevanje, kako se 
odločimo potovati, pri čemer je treba 
upoštevati, da se vsak način prevoza sooča 
z različnimi izzivi in ga zaznamujejo 
različni cikli tehnološke integracije.

Or. en

Predlog spremembe 1565
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nekaj desetletjih bi zaradi pričakovanih 
stopenj rasti prometa evropski promet 
zastal, stroški za gospodarstvo in vpliv na 
družbo pa bi postali nevzdržni. Potniški 
kilometri se bodo po pričakovanjih v 
naslednjih 40 letih podvojili in rasli 
dvakrat hitreje za zračni prevoz. Emisije 
CO2 bi se do leta 2050 povečale za 35 %.
Stroški prometne obremenjenosti se bi
povečali za približno 50 % na 
skoraj 200 milijard EUR letno. Zunanji 
stroški nesreč bi se v primerjavi z 

V nekaj desetletjih bi zaradi pričakovanih 
stopenj rasti prometa in mobilnosti
evropski promet zastal, stroški za 
gospodarstvo ter vpliv na družbo in okolje
pa bi postali nevzdržni. Če se bodo
dosedanji trendi nadaljevali tudi v 
prihodnje, se bodo potniški in tonski 
kilometri po pričakovanjih v naslednjih 
40 letih podvojili in rasli dvakrat hitreje za 
zračni prevoz. Emisije CO2 bi se do 
leta 2050 povečale za 35 %. Stroški 
prometne obremenjenosti bi se povečali za 
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letom 2005 povečali za približno 
60 milijard EUR.

približno 50 % na skoraj 200 milijard EUR 
letno. Zunanji stroški nesreč bi se v 
primerjavi z letom 2005 povečali za 
približno 60 milijard EUR.

Or. en

Predlog spremembe 1566
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših in 
učinkovitejših prometnih sistemov v Uniji, 
za doseganje rezultatov, potrebnih za 
blaženje podnebnih sprememb in 
izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter za 
ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

Težave glede onesnaževanja, zdravja,
prometne obremenjenosti, varnosti in 
zaščite se pojavljajo po vsej Uniji in 
pozivajo k skupnim vseevropskim 
odzivom. Pospeševanje razvoja in uporabe 
novih tehnologij in inovativnih rešitev za
(manj, lažja, manjša in pametnejša)
vozila, boljši izkoristek obstoječe
infrastrukture, močnejšo in pametnejšo 
interakcijo med vozili in infrastrukturo, 
zeleno logistiko in upravljanje mobilnosti
bo ključnega pomena za doseganje
čistejšega in učinkovitejšega prometnega 
sistema v Uniji, za doseganje rezultatov, 
potrebnih za blaženje podnebnih sprememb 
in izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter 
za ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom in mobilnostjo. Teh 
ciljev ni mogoče doseči samo z 
razdrobljenimi nacionalnimi prizadevanji.

Or. en

Predlog spremembe 1567
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših in 
učinkovitejših prometnih sistemov v Uniji, 
za doseganje rezultatov, potrebnih za 
blaženje podnebnih sprememb in 
izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter za 
ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših, 
varnejših, zanesljivejših in učinkovitejših
prometnih sistemov v Uniji, za doseganje 
rezultatov, potrebnih za blaženje 
podnebnih sprememb in izboljšanje 
učinkovitosti rabe virov, ter za ohranjanje 
vodilnega položaja Unije na svetovnih 
trgih za proizvode in storitve, povezane s 
prometom. Teh ciljev ni mogoče doseči 
samo z razdrobljenimi nacionalnimi 
prizadevanji.

Or. en

Predlog spremembe 1568
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših in
učinkovitejših prometnih sistemov v Uniji, 
za doseganje rezultatov, potrebnih za 
blaženje podnebnih sprememb in 
izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter za 

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših, 
varnih, dostopnih in učinkovitih
prometnih sistemov v Uniji, za doseganje 
rezultatov, potrebnih za blaženje 
podnebnih sprememb in izboljšanje 
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ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

učinkovitosti rabe virov, ter za ohranjanje 
vodilnega položaja Unije na svetovnih 
trgih za proizvode in storitve, povezane s 
prometom. Teh ciljev ni mogoče doseči 
samo z razdrobljenimi nacionalnimi 
prizadevanji.

Or. fr

Predlog spremembe 1569
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 4.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših 
in učinkovitejših prometnih sistemov v 
Uniji, za doseganje rezultatov, potrebnih za 
blaženje podnebnih sprememb in 
izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter za 
ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa, ki so
potrebne in zadostne za doseganje čistejših 
in učinkovitejših prometnih sistemov v 
Uniji, za doseganje rezultatov, potrebnih za 
blaženje podnebnih sprememb in 
izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter za 
ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

Or. en

Predlog spremembe 1570
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših in 
učinkovitejših prometnih sistemov v Uniji, 
za doseganje rezultatov, potrebnih za 
blaženje podnebnih sprememb in 
izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter za 
ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših, 
varnih, dostopnih in učinkovitejših
prometnih sistemov v Uniji, za doseganje 
rezultatov, potrebnih za blaženje 
podnebnih sprememb in izboljšanje 
učinkovitosti rabe virov, ter za ohranjanje 
vodilnega položaja Unije na svetovnih 
trgih za proizvode in storitve, povezane s 
prometom. Teh ciljev ni mogoče doseči 
samo z razdrobljenimi nacionalnimi 
prizadevanji.

Or. fr

Predlog spremembe 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom.
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših in 
učinkovitejših prometnih sistemov v Uniji, 
za doseganje rezultatov, potrebnih za 
blaženje podnebnih sprememb in 
izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter za 
ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, cenovne dostopnosti,
varnosti in zaščite se pojavljajo po vsej 
Uniji in pozivajo k skupnim vseevropskim 
odzivom. Pospeševanje razvoja in uporabe 
novih tehnologij in inovativnih rešitev za 
vozila, infrastrukture in upravljanje 
prometa bo ključnega pomena za doseganje 
čistejših in učinkovitejših prometnih 
sistemov v Uniji, za doseganje rezultatov, 
potrebnih za blaženje podnebnih sprememb 
in izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter 
za ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
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povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

Or. en

Predlog spremembe 1572
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Financiranje raziskav in inovacij na ravni 
Unije bo dopolnilo dejavnosti držav članic 
z osredotočanjem na dejavnosti z jasno 
evropsko dodano vrednostjo. To pomeni, 
da bo poudarek na prednostnih področjih, 
ki ustrezajo ciljem evropske politike;
ukrepih, pri katerih je potrebna kritična 
masa prizadevanj; primerih, pri katerih si je 
treba prizadevati za vseevropske, 
interoperabilne rešitve na področju 
prometa; ali ukrepih, s katerimi lahko 
združevanje nadnacionalnih prizadevanj 
zmanjša tveganje naložb v raziskave in 
uvede pionirske skupne standarde in 
skrajša čas, potreben za trženje rezultatov 
raziskav.

Financiranje raziskav in inovacij na ravni 
Unije bo dopolnilo dejavnosti držav članic 
z osredotočanjem na dejavnosti z jasno 
evropsko dodano vrednostjo. To pomeni, 
da bo poudarek na prednostnih področjih, 
ki ustrezajo ciljem evropske politike;
ukrepih, pri katerih je potrebna kritična 
masa prizadevanj; primerih, pri katerih si je 
treba prizadevati za vseevropske, 
interoperabilne in integrirane 
intermodalne rešitve na področju prometa;
ali ukrepih, s katerimi lahko združevanje 
nadnacionalnih prizadevanj zmanjša 
tveganje naložb v raziskave in uvede 
pionirske skupne standarde in skrajša čas, 
potreben za trženje rezultatov raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 1573
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti na področju raziskav in inovacij 
obsegajo številne pobude, ki zajemajo 

Dejavnosti na področju raziskav in inovacij 
obsegajo številne pobude, ki zajemajo 
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celotno inovacijsko verigo. Več dejavnosti 
je posebej namenjenih pomoči pri uvajanju 
rezultatov na trg: programski pristop k 
raziskavam in inovacijam, predstavitveni 
projekti, ukrepi za uvajanje na trg in 
podpora standardizaciji in urejanju ter 
inovativne strategije naročanja vsi 
ustrezajo temu cilju. Poleg tega bo 
sodelovanje in strokovno znanje 
zainteresiranih strani pomagalo pri 
premostitvi vrzeli med rezultati raziskav in 
njihovo uporabo v prometnem sektorju.

celotno inovacijsko verigo. Več dejavnosti 
je posebej namenjenih pomoči pri uvajanju 
rezultatov na trg: programski pristop k 
raziskavam in inovacijam, predstavitveni 
projekti, ukrepi za uvajanje na trg in 
podpora standardizaciji in urejanju ter 
inovativne strategije naročanja vsi 
ustrezajo temu cilju. Poleg tega bo 
sodelovanje in strokovno znanje 
zainteresiranih strani pomagalo pri 
premostitvi vrzeli med rezultati raziskav in 
njihovo uporabo v prometnem sektorju.
Ustrezno je treba obravnavati konkretne 
izzive in posebnosti pri vsakem od načinov 
prevoza (predvsem v letalstvu), kot so 
različni cikli tehnološke integracije.  
Obenem je treba spodbujati medmodalne 
sinergijske učinke pri konceptih in 
tehnologijah. Poiskati je treba pravo 
ravnotežje med večletno preglednostjo in 
stalnostjo dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij, kadar je to upravičeno, ter 
prožnostjo in odzivnostjo, kadar se je 
treba soočiti z novimi potrebami in 
priložnostmi. 

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih sektorjih sta vodilni položaj v tehnologiji in konkurenčnost bistvena zaradi 
kompleksnih proizvodov in nenavadno dolgih ciklusov raziskav in razvoja. Zato je izredno 
pomembno ponovno uravnotežiti predlog v korist modalne obravnave vsakega prometnega 
sektorja.

Predlog spremembe 1574
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 4.2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbe v raziskave in inovacije za bolj 
zelen, pameten in integriran prometni 

Naložbe v raziskave in inovacije za bolj 
zelen, pameten in popolnoma integriran 
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sistem bodo pomembno prispevale k ciljem 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter k ciljem 
vodilne pobude Unija inovacij. Dejavnosti 
bodo podprle izvajanje bele knjige o 
prometu, ki je namenjena enotnemu 
evropskemu prometnemu prostoru.
Prispevale bodo tudi k ciljem politike iz 
vodilnih pobud „Evropa, gospodarna z 
viri“, „Industrijska politika za dobo 
globalizacije“ in „Evropska digitalna 
agenda“.

prometni sistem bodo pomembno 
prispevale k ciljem strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
ter k ciljem vodilne pobude Unija inovacij.
Dejavnosti bodo podprle izvajanje bele 
knjige o prometu, ki je namenjena 
enotnemu evropskemu prometnemu 
prostoru. Prispevale bodo tudi k ciljem 
politike iz vodilnih pobud „Evropa, 
gospodarna z viri“, „Industrijska politika 
za dobo globalizacije“ in „Evropska 
digitalna agenda“.

Or. en

Predlog spremembe 1575
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3. Splošne smernice dejavnosti 4.3. Splošne smernice dejavnosti

Dejavnosti bodo organizirane tako, da 
bodo po potrebi omogočale integriran in 
vrstam prevoza prilagojen pristop. 
Večletna preglednost in stalnost sta 
potrebni, da se zagotovi prava evropska 
dodana vrednost in da se upoštevajo 
številne posebnosti vsakega načina 
prevoza. Takšne raziskave kolikor je 
mogoče sledijo strateškim programom za 
raziskave in inovacije evropskih 
tehnoloških platform.

Or. en

Predlog spremembe 1576
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj 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.

Cilj 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. Za boljšo 
stroškovno učinkovitost je treba pozornost 
posvetiti tudi vzdrževanju, popravilu, 
naknadnemu opremljanju in recikliranju 
pri vseh načinih prevoza.

Or. en

Predlog spremembe 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj 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.

Cilj je kar najbolj zmanjšati vpliv prometa 
na podnebje in okolje z izboljšanjem 
njegove učinkovitosti glede uporabe 
naravnih virov in z zmanjšanjem njegovih 
emisij toplogrednih plinov.

Or. fr

Obrazložitev

Utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in stisnjeni zemeljski plin (CNG) sta alternativni gorivi, 
katerih uporaba lahko precej zmanjša emisije toplogrednih plinov v prometnem sektorju. 
Obzorje 2020 bi zato moralo prispevati k razvoju in izboljševanju teh tehnologij.

Predlog spremembe 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj 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.

Cilj je kar najbolj zmanjšati vpliv prometa 
na podnebje in okolje z izboljšanjem 
njegove učinkovitosti glede uporabe 
naravnih virov in z zmanjšanjem njegovih 
emisij CO2.

Or. en

Predlog spremembe 1579
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj 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.

Cilj 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 in/ali 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 1580
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture;

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov, 
zmanjšanje ravni hrupa ter izboljšanje 
učinkovitosti vozil, pospeševanje razvoja 
in uporabe nove generacije električnih in 
drugih vozil z nizkimi emisijami ali brez 
njih, vključno s prelomnimi spoznanji na 
področju motorjev, akumulatorjev in 
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raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

infrastrukture; raziskovanje in izkoriščanje 
potenciala alternativnih goriv ter 
inovativnih in učinkovitejših pogonskih 
sistemov, vključno z infrastrukturo za 
goriva. Na področju letalstva bi moral 
razvoj temeljiti na naprednih 
konfiguracijah zrakoplovov, rotoplanih za 
visoke hitrosti in tehnologijah za korenite 
spremembe energetske učinkovitosti. Zato 
bi bilo treba zagotoviti sinergije med 
ciljema „Pameten, okolju prijazen in 
integriran promet“ in „Varna, čista in 
učinkovita energija“; slednje bi bilo treba 
uporabiti za financiranje raziskav na 
področju alternativnih goriv v letalstvu. 
Uporabo infrastruktur bi morali izboljšati s 
pomočjo pametnih prometnih sistemov in 
pametne opreme. Prav tako bi morali 
izboljšati upravljanje z energijo na krovu 
zrakoplovov in v ta namen uporabiti več 
električnih letalskih sistemov in opreme. 
Uporabo upravljanja povpraševanja in 
javnega nemotoriziranega prevoza bi 
morali povečati, zlasti na mestnih 
območjih.

Or. en

Predlog spremembe 1581
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 4.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture;
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil s:
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alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

– pospeševanjem razvoja in uporabe nove 
generacije čistih vozil (električnih in 
drugih vozil z nizkimi emisijami ali brez 
njih), vključno s prelomnimi spoznanji na 
področju motorjev, akumulatorjev in 
infrastrukture;

– raziskovanjem in izkoriščanjem
potenciala alternativnih goriv ter 
inovativnih in učinkovitejših pogonskih 
sistemov, vključno z infrastrukturo za 
goriva;
– čim boljšo uporabo infrastruktur s 
pomočjo pametnih prometnih sistemov in 
pametne opreme;

– povečanjem uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

Or. en

Predlog spremembe 1582
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture;

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije vozil z nizkimi emisijami po 
konkurenčnih cenah, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture;



PE492.790v01-00 20/155 AM\907850SL.doc

SL

raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

Or. it

Predlog spremembe 1583
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture;
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture;
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih; in 
spodbujanje povezljivosti med 
infrastrukturo in vozili z namenom 
zmanjševanja emisij CO2.

Or. fr
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Predlog spremembe 1584
Romana Jordan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture;
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega nemotoriziranega 
prevoza, zlasti na mestnih območjih.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih vozil, vozil na 
vodikov pogon in drugih vozil z nizkimi 
emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev, gorivnih celic 
ipd. in infrastrukture; raziskovanje in 
izkoriščanje potenciala alternativnih goriv 
ter inovativnih in učinkovitejših pogonskih 
sistemov, vključno z infrastrukturo za 
goriva; čim boljšo uporabo infrastruktur s 
pomočjo pametnih prometnih sistemov in 
pametne opreme; in povečanje uporabe 
upravljanja povpraševanja in javnega 
nemotoriziranega prevoza, zlasti na 
mestnih območjih.

Or. en

Predlog spremembe 1585
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Boljša mobilnost, manjša prometna 
obremenjenost, večja varnost in zaščita

(b) Boljša mobilnost in dostopnost, manjša 
prometna obremenjenost, večja varnost in 
zaščita

Or. en
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Predlog spremembe 1586
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je uskladiti naraščajoče potrebe po 
mobilnosti z izboljšano pretočnostjo 
prometa s pomočjo inovativnih rešitev za 
celostne, vključujoče, varne, zanesljive in 
stabilne prometne sisteme.

Cilj je uskladiti naraščajoče potrebe po 
mobilnosti z izboljšano pretočnostjo 
prometa s pomočjo inovativnih rešitev za 
celostne, vključujoče, varne, zdrave,
zanesljive in stabilne prometne sisteme.

Or. en

Predlog spremembe 1587
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat;
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje
kakovosti življenja in dostopa ter
izpolnjevanje potreb uporabnikov s 
spodbujanjem upravljanja prometne 
logistike in mobilnosti od vrat do vrat;
povečanje prehajanja na druge načine 
prevoza in intermodalnosti ter uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Or. en

Predlog spremembe 1588
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat;
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat;
povečanje inter- in multimodalnosti ter
uporabe elektronskih vozovnic, pametnih 
rešitev na področju načrtovanja in 
upravljanja ter izredno zmanjšanje števila 
nesreč, izgube delovnih ur zaradi zamud
in odpovedi ter učinka varnostnih groženj.

Or. en

Predlog spremembe 1589
Henri Weber

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat;
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat;
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj, 
zlasti s povezljivostjo in globalnim
upravljanjem povezanih vozil.

Or. fr

Predlog spremembe 1590
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat;
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat;
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj
(varnost in globalno upravljanje 
povezanih vozil).

Or. fr

Predlog spremembe 1591
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti konkurenčnost in 
učinkovitost evropskih panog za 
proizvodnjo prometne opreme in 
povezanih storitev.

Cilj je okrepiti konkurenčnost in 
učinkovitost evropskih panog za 
proizvodnjo prometne opreme in 
povezanih storitev z upoštevanjem 
obetavnega, vendar zelo konkurenčnega 
prihodnjega svetovnega trga.  Ustrezno 
pozornost je treba nameniti logističnim 
procesom, vzdrževanju, popravilu, 
naknadnemu opremljanju in recikliranju.
Če želi Evropa zajeziti propadanje 
industrije in nezaposlenost na svojem 
ozemlju, potem mora vlagati v prometne 
sektorje, vključno z MSP, v katerih ima še 
vedno vodilni položaj v svetu. Vodilni 
položaj v tehnologiji postaja glavni 
ločevalni element konkurenčnosti v 
svetovnem merilu, največkrat v smislu 
energije in gospodarske učinkovitosti, pa 
tudi okoljske uspešnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 1592
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov, s pametnimi 
nadzornimi sistemi in interoperabilnimi 
standardi, učinkovitimi procesi 
proizvodnje, krajšimi časi razvoja in 
zmanjšanimi stroški življenjskega cikla.

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih
konfiguracij in tehnologij, konceptov in 
zasnov, s pametnimi nadzornimi sistemi in 
interoperabilnimi standardi, učinkovitimi 
procesi proizvodnje, uporabo naprednih 
materialov in bioloških stranskih 
proizvodov, ki so bolj trajnostni, 
inovativnimi postopki certificiranja,
krajšimi časi razvoja in zmanjšanimi 
stroški življenjskega cikla.

Or. en

Predlog spremembe 1593
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 4.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov, s pametnimi 
nadzornimi sistemi in interoperabilnimi 
standardi, učinkovitimi procesi 

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnega 
prevoznega sistema oziroma sistemov 
(vključno s prevoznimi sredstvi) in 
pripravo na prihod nadaljnje generacije z 
oblikovanjem novih konceptov in zasnov, s 
pametnimi nadzornimi sistemi in 
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proizvodnje, krajšimi časi razvoja in 
zmanjšanimi stroški življenjskega cikla.

interoperabilnimi standardi, učinkovitimi 
procesi proizvodnje, krajšimi časi razvoja 
in zmanjšanimi stroški življenjskega cikla.

Or. en

Predlog spremembe 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov, s pametnimi 
nadzornimi sistemi in interoperabilnimi 
standardi, učinkovitimi procesi 
proizvodnje, krajšimi časi razvoja in 
zmanjšanimi stroški življenjskega cikla.

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov, s pametnimi 
nadzornimi sistemi in interoperabilnimi 
standardi, učinkovitimi procesi 
proizvodnje, krajšimi časi razvoja in 
zmanjšanimi stroški življenjskega cikla ali 
novimi bolj trajnostnimi materiali ali 
premazi.

Or. en

Predlog spremembe 1595
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov, s pametnimi 
nadzornimi sistemi in interoperabilnimi 
standardi, učinkovitimi procesi 
proizvodnje, krajšimi časi razvoja in 

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov po konkurenčnih 
cenah, s pametnimi nadzornimi sistemi in 
interoperabilnimi standardi, učinkovitimi 
procesi proizvodnje, krajšimi časi razvoja 
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zmanjšanimi stroški življenjskega cikla. in zmanjšanimi stroški življenjskega cikla.

Or. it

Predlog spremembe 1596
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Družbeno-ekonomske raziskave in v 
prihodnost usmerjene dejavnosti za 
oblikovanje politike

(d) Družbeno-ekonomske in vedenjske
raziskave in v prihodnost usmerjene 
dejavnosti za oblikovanje politike

Or. en

Predlog spremembe 1597
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je podpreti izboljšano oblikovanje 
politike, ki je potrebno za spodbujanje 
inovacij in reševanje izzivov na področju 
prometa in z njimi povezanih družbenih 
potreb.

Cilj je podpreti izboljšano oblikovanje 
politike, ki je potrebno za spodbujanje 
inovacij in reševanje izzivov na področju 
prometa in mobilnosti ter z njimi 
povezanih družbenih potreb in potreb 
posameznika.

Or. en

Predlog spremembe 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka d – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na izboljšanje 
razumevanja družbeno-ekonomskih gibanj 
in vidikov, povezanih s prometom, in 
oblikovalcem politike zagotoviti podatke in 
analize, ki temeljijo na dokazih.

Dejavnosti se osredotočajo na izboljšanje 
razumevanja družbeno-ekonomskih gibanj 
in vidikov, povezanih s prometom, in 
zagotavljanje podatkov in analiz, ki 
temeljijo na dokazih in se posredujejo prek 
Raziskovalnega centra Evropske komisije 
za preučevanje prometa, oblikovalcem 
politike.

Or. en

Predlog spremembe 1599
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov 
in surovine

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov, 
varovanje okolja in kulturne dediščine ter
surovine

Or. de

Predlog spremembe 1600
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov 
in surovine

5. Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba 
virov in surovine

Or. en
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Predlog spremembe 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarneje izkorišča vire in je odporno
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Posebni cilj je doseči gospodarstvo in 
družbo, ki gospodarno izkoriščata vire in
vodo in sta odporna na podnebne 
spremembe, ter varstvo okolja in
trajnostno oskrbo s surovinami in 
ekosistemskimi storitvami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta in ekosistemov.
Dejavnosti bodo pripomogle k povečanju 
evropske konkurenčnosti, varni preskrbi s 
surovinami in izboljšanju blaginje, obenem 
pa zagotovile okoljsko celovitost, 
odpornost in trajnost, da se povprečna 
svetovna temperatura ne bi povečala za 
več kot 2 °C ter da bi se omogočilo
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam in drugim 
okoljskim spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 1602
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarno izkorišča vire in je odporno na 
podnebne spremembe, zaščito in trajnostno
upravljanje z naravnimi viri in ekosistemi, 
trajnostno rabo in oskrbo s surovinami, da 
se izpolnijo potrebe naraščajočega 
svetovnega prebivalstva v okviru 
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pripomogle k povečanju evropske
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

trajnostnih omejitev naravnih virov 
planeta. Dejavnosti bodo pripomogle k 
povečanju evropske blaginje, obenem pa 
zagotovile okoljsko celovitost in trajnost, 
ohranile povprečno globalno segrevanje 
pod 2 °C ter omogočile ekosistemom in 
družbi, da se prilagodijo podnebnim 
spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarneje izkorišča vire in je odporno
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Posebni cilj je doseči gospodarstvo in 
družbo, ki gospodarno izkoriščata vire in
sta odporna na podnebne spremembe, ter 
trajnostno oskrbo s surovinami, da se 
izpolnijo potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, da bi ohranile povprečno 
globalno segrevanje pod 2 °C ter 
omogočile ekosistemom in družbi, da se 
prilagodijo podnebnim spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 1604
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarno izkorišča vire in je odporno na 
podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev
kopenskih in morskih naravnih virov 
planeta. Dejavnosti bodo pripomogle k 
povečanju evropske konkurenčnosti in 
izboljšanju blaginje, obenem pa zagotovile 
okoljsko celovitost in trajnost, ohranile 
povprečno globalno segrevanje pod 2 °C 
ter omogočile ekosistemom in družbi, da se 
prilagodijo podnebnim spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 1605
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarneje izkorišča vire in je odporno
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Posebni cilj je doseči gospodarstvo in 
družbo, ki gospodarno izkoriščata vire in
sta odporna na podnebne spremembe, ter 
trajnostno oskrbo s surovinami, da se 
izpolnijo potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Or. it
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Predlog spremembe 1606
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarno izkorišča vire in je odporno na 
podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami in vodo, da se 
izpolnijo potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
podnebnim spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 1607
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarneje izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe, ter trajnostno 
oskrbo s surovinami, da se izpolnijo 
potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 

Posebni cilj je doseči gospodarstvo, ki
gospodarno izkorišča vire ter je zanesljivo
in odporno na podnebne spremembe, ter 
trajnostno oskrbo s surovinami, da se 
izpolnijo potrebe naraščajočega svetovnega 
prebivalstva v okviru trajnostnih omejitev 
naravnih virov planeta. Dejavnosti bodo 
pripomogle k povečanju evropske 
konkurenčnosti in izboljšanju blaginje, 
obenem pa zagotovile okoljsko celovitost 
in trajnost, ohranile povprečno globalno 
segrevanje pod 2 °C ter omogočile 
ekosistemom in družbi, da se prilagodijo 
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podnebnim spremembam. podnebnim spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 1608
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V 20. stoletju je svet povečal tako svojo 
porabo fosilnih goriv kot črpanje 
materialnih virov za skoraj desetkrat. Doba 
na videz obilnih in poceni virov se počasi 
končuje. Surovine, voda, zrak, biotska 
raznolikost in kopenski, vodni in pomorski
sistemi so vsi pod pritiskom. Številni veliki 
ekosistemi sveta so načeti in do 60 % 
storitev, ki jih nudijo, se ne uporablja 
trajnostno. V Uniji se na leto porabi 
približno 16 ton materialov na osebo, od 
tega je 6 ton zavrženih in polovica teh 
materialov konča na odlagališčih. Globalno 
povpraševanje po virih se povečuje z 
naraščajočim prebivalstvom in vedno 
večjimi pričakovanji, zlasti prejemnikov 
srednje visokih dohodkov v nastajajočih 
gospodarstvih. Gospodarska rast mora biti 
popolnoma ločena od uporabe virov.

V 20. stoletju je svet povečal tako svojo 
porabo fosilnih goriv kot črpanje 
materialnih virov za skoraj desetkrat. Doba 
na videz obilnih in poceni virov se počasi 
končuje. Surovine, voda, zrak, biotska 
raznolikost in človeški, kopenski, vodni in 
pomorski ekosistemi so vsi pod pritiskom.
Številni veliki ekosistemi sveta so načeti in 
do 60 % storitev, ki jih nudijo, se ne 
uporablja trajnostno. V Uniji se na leto 
porabi približno 16 ton materialov na 
osebo, od tega je 6 ton zavrženih in 
polovica teh materialov konča na 
odlagališčih. Globalno povpraševanje po 
virih se povečuje z naraščajočim 
prebivalstvom in vedno večjimi 
pričakovanji, zlasti prejemnikov srednje 
visokih dohodkov v nastajajočih 
gospodarstvih. Gospodarska rast mora biti 
popolnoma ločena od uporabe virov.

Or. it

Predlog spremembe 1609
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povprečna temperature Zemljinega površja Povprečna temperature Zemljinega površja 
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se je v zadnjih 100 letih povečala za 
približno 0,8 °C, do konca 21. stoletja pa 
naj bi se povečala za 1,8 do 4 °C (glede na 
povprečje v obdobju 1980–1999)29.
Verjetni učinki teh sprememb na naravne 
in človeške sisteme bodo izzvali ta planet 
in njegovo sposobnost prilagajanja, pa 
tudi ogrozili prihodnji gospodarski razvoj 
in blaginjo človeštva.

se je v zadnjih 100 letih povečala za 
približno 0,8 °C, do konca 21. stoletja pa 
naj bi se povečala za 1,8 do 4 °C (glede na 
povprečje v obdobju 1980–1999)29.
Verjetni učinki teh sprememb na naravne 
in človeške sisteme bodo izzvali ta planet 
in njegovo sposobnost prilagajanja, pa 
tudi ogrozili prihodnji gospodarski razvoj 
in blaginjo človeštva. Posledice podnebnih 
sprememb in onesnaževanja skupaj z 
naraščajočo urbanizacijo, množičnim 
turizmom, človeško malomarnostjo in 
pretiranim izkoriščanjem virov ogrožajo 
krhko kulturno tkivo skupnosti, ki 
poosebljajo evropsko kulturno dediščino.

Or. it

Predlog spremembe 1610
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje
bodo za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje bo
za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja. Te kompleksne okoljske težave 
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Zemlja. ogrožajo tudi našo kulturno dediščino. Če 
hočemo ohraniti evropsko kulturno 
dediščino, potrebujemo raziskave in 
razvoj. Ta dediščina ima osrednji pomen v 
gospodarstvu EU, še zlasti na področju 
turizma. V Evropi ta panoga, ki jo 
poganja kulturna dediščina, ustvari 
približno 335 milijard EUR prometa in 
zaposluje skupaj 9 milijonov ljudi.

Or. de

Predlog spremembe 1611
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje
bodo za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja.

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje bo
za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja. Družbe se spopadajo z velikimi 
izzivi, da se vzpostavi trajnostno 
ravnotežje med potrebami ljudi in 
okoljem. Okoljski viri, vključno z vodo, 
zrakom, biomaso, plodnimi tlemi, biotsko 
raznovrstnostjo in ekosistemi, ter viri, ki 
jih je ustvaril človek, vključno s kulturno 
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dediščino in kulturnimi krajinami, skupaj 
s storitvami, ki jih ti zagotavljajo, so 
temelj za učinkovito delovanje evropskega 
in globalnega gospodarstva ter kakovost 
življenja.

Or. en

Predlog spremembe 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje
bodo za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja.

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, spreminjanje 
oceanskega kroženja, povečevanje 
temperature morskih voda, topljenje ledu 
na Arktiki in znižana slanost vode, 
degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, hidrološke anomalije, 
časovna in prostorska heterogenost 
padavin, spremembe v prostorski 
porazdelitvi vrst, kemijsko onesnaženje in 
izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da se 
naš planet bliža trajnostnim mejam. Če na 
primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje bo
za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja.

Or. en
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Predlog spremembe 1613
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje
bodo za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja.

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba,
izguba rodovitnosti tal, pomanjkanje vode, 
kemijsko onesnaženje in izguba biotske 
raznovrstnosti, kažejo, da se je naš planet
približal trajnostnim mejam. Če na primer 
ne bo izboljšav glede učinkovite rabe, bo 
povpraševanje po vodi v dvajsetih letih 
ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje bo
za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja.

Or. en

Predlog spremembe 1614
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
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in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje
bodo za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja.

in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine
ter naravne in človeške ekosisteme. Glede 
na sedanje stanje bo za podporo 
naraščajočega svetovnega prebivalstva do 
leta 2050 potrebna količina virov, enaka 
več kot dvema planetoma Zemlja.

Or. it

Predlog spremembe 1615
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Evropi so nujno potrebne celostne 
inovacije na področju vodnih sistemov. 
Evropa se sooča z zastarelo vodno 
infrastrukturo (tako za odpadno kot za 
pitno vodo), vse večjim pomanjkanjem 
vode, večjim tveganjem poplav v mestih, 
onesnaževanjem vode in vse večjim 
povpraševanjem po vodi za kmetijstvo, 
industrijo in mestno prebivalstvo. Za 
reševanje teh družbenih izzivov 
(zagotavljanje cenovno dostopne 
kakovostne vode za vse, prave vode 
ustrezne kakovosti po pravi ceni za 
industrijo/kmetijstvo in zmanjšanje 
onesnaževanja na najmanjšo možno 
mero) mora Evropa vlagati v inovativne 
vodne sisteme.

Or. en



AM\907850SL.doc 39/155 PE492.790v01-00

SL

Predlog spremembe 1616
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na 
katerega zelo močno vplivajo izkrivljanja 
trga. Unija ima še vedno dragocene 
mineralne surovine, vendar njihovo 
izkoriščanje in črpanje omejuje 
pomanjkanje ustreznih tehnologij, ovira pa 
ga vedno večja svetovna konkurenca.
Glede na pomen surovin za evropsko 
konkurenčnost, gospodarstvo in za njihovo 
uporabo v inovativnih proizvodih sta 
trajnostna oskrba s surovinami in njihovo
gospodarno upravljanje pomembna 
prednostna naloga za Unijo.

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Unija ima dragocene mineralne surovine, 
vendar njihovo izkoriščanje in črpanje 
omejuje pomanjkanje ustreznih tehnologij 
in prometne infrastrukture. Glede na 
pomen surovin za evropsko konkurenčnost, 
gospodarstvo in za njihovo uporabo v 
inovativnih proizvodih sta trajnostna 
oskrba s surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo. Dostop do evropskih virov 
surovin, ki se pogosto nahajajo na 
geografsko odmaknjenih območjih, ostaja 
še naprej izziv za panoge, ki so odvisne od 
zanesljive oskrbe s temi surovinami. Poleg 
tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na 
katerega zelo močno vplivajo izkrivljanja 
trga.

Or. en
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Predlog spremembe 1617
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na katerega 
zelo močno vplivajo izkrivljanja trga.
Unija ima še vedno dragocene mineralne 
surovine, vendar njihovo izkoriščanje in 
črpanje omejuje pomanjkanje ustreznih 
tehnologij, ovira pa ga vedno večja 
svetovna konkurenca. Glede na pomen 
surovin za evropsko konkurenčnost, 
gospodarstvo in za njihovo uporabo v 
inovativnih proizvodih sta trajnostna 
oskrba s surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo.

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na katerega 
zelo močno vplivajo izkrivljanja trga.
Unija ima še vedno dragocene mineralne 
surovine, vendar njihovo izkoriščanje in 
črpanje omejuje pomanjkanje ustreznih 
tehnologij, ovira pa ju vedno večja 
svetovna konkurenca. Evropska unija je 
domovina številnih izjemnih primerov 
svetovne kulturne dediščine, ki so bili v 
osnovi zgrajeni iz lokalnih surovin. 
Poznavanje trajnosti teh surovin omejuje 
pomanjkanje raziskav o lastnostih 
materialov in njihovi odpornosti na 
podnebne spremembe. Glede na pomen 
surovin za evropsko konkurenčnost, 
gospodarstvo in za njihovo uporabo v 
inovativnih proizvodih sta trajnostna 
oskrba s surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo.

Or. it
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Predlog spremembe 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na katerega 
zelo močno vplivajo izkrivljanja trga.
Unija ima še vedno dragocene mineralne 
surovine, vendar njihovo izkoriščanje in 
črpanje omejuje pomanjkanje ustreznih 
tehnologij, ovira pa ga vedno večja 
svetovna konkurenca. Glede na pomen 
surovin za evropsko konkurenčnost, 
gospodarstvo in za njihovo uporabo v 
inovativnih proizvodih sta trajnostna 
oskrba s surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo.

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, uporabo, gospodarno z viri,
ponovno uporabo, recikliranjem in 
nadomeščanjem, je temeljnega pomena za 
delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na katerega 
zelo močno vplivajo izkrivljanja trga.
Unija ima še vedno dragocene mineralne 
surovine, vendar njihovo izkoriščanje, 
črpanje in predelavo omejuje pomanjkanje 
naložb in ustreznih tehnologij, ovira pa jih
vedno večja svetovna konkurenca. Glede 
na pomen surovin za evropsko 
konkurenčnost, gospodarstvo in za njihovo 
uporabo v inovativnih proizvodih sta 
trajnostna oskrba s surovinami in njihovo 
gospodarno upravljanje pomembna 
prednostna naloga za Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na katerega 
zelo močno vplivajo izkrivljanja trga.
Unija ima še vedno dragocene mineralne 
surovine, vendar njihovo izkoriščanje in 
črpanje omejuje pomanjkanje ustreznih 
tehnologij, ovira pa ga vedno večja 
svetovna konkurenca. Glede na pomen 
surovin za evropsko konkurenčnost, 
gospodarstvo in za njihovo uporabo v 
inovativnih proizvodih sta trajnostna 
oskrba s surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo.

Trajnostna oskrba s surovinami in 
gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin in energije. Vendar je oskrba Unije 
s surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na katerega 
zelo močno vplivajo izkrivljanja trga.
Unija ima še vedno dragocene mineralne 
surovine, vendar njihovo izkoriščanje in 
črpanje omejuje pomanjkanje ustreznih 
tehnologij, ovira pa ju vedno večja 
svetovna konkurenca. Glede na pomen 
surovin za evropsko konkurenčnost, 
gospodarstvo in za njihovo uporabo v 
inovativnih proizvodih sta trajnostna 
oskrba s surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 1620
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostna oskrba s surovinami in Trajnostna oskrba s surovinami ter 
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gospodarno upravljanje s surovinami, 
vključno z njihovim iskanjem, črpanjem, 
predelavo, ponovno uporabo, recikliranjem 
in nadomeščanjem, je temeljnega pomena 
za delovanje sodobnih družb in njihovih 
gospodarstev. Evropski sektorji, kot so 
sektorji za gradbeništvo, kemikalije, 
avtomobile, vesolje, stroje in opremo, ki 
skupaj zagotavljajo dodano vrednost v 
višini približno 1,3 bilijona EUR in 
delovna mesta za približno 30 milijonov 
ljudi, so močno odvisni od dostopa do 
surovin. Vendar je oskrba Unije s 
surovinami pod vedno večjim pritiskom.
Poleg tega je Unija zelo odvisna od uvoza 
strateško pomembnih surovin, na katerega 
zelo močno vplivajo izkrivljanja trga.
Unija ima še vedno dragocene mineralne 
surovine, vendar njihovo izkoriščanje in 
črpanje omejuje pomanjkanje ustreznih 
tehnologij, ovira pa ga vedno večja 
svetovna konkurenca. Glede na pomen 
surovin za evropsko konkurenčnost, 
gospodarstvo in za njihovo uporabo v 
inovativnih proizvodih sta trajnostna 
oskrba s surovinami in njihovo gospodarno 
upravljanje pomembna prednostna naloga 
za Unijo.

gospodarno in zanesljivo upravljanje s 
surovinami, vključno z njihovim iskanjem, 
črpanjem, predelavo, ponovno uporabo, 
recikliranjem in nadomeščanjem, je 
temeljnega pomena za delovanje sodobnih 
družb in njihovih gospodarstev. Evropski 
sektorji, kot so sektorji za gradbeništvo, 
kemikalije, avtomobile, vesolje, stroje in 
opremo, ki skupaj zagotavljajo dodano 
vrednost v višini približno 
1,3 bilijona EUR in delovna mesta za 
približno 30 milijonov ljudi, so močno 
odvisni od dostopa do surovin. Vendar je 
oskrba Unije s surovinami pod vedno 
večjim pritiskom. Poleg tega je Unija zelo 
odvisna od uvoza strateško pomembnih 
surovin, na katerega zelo močno vplivajo 
izkrivljanja trga. Unija ima še vedno 
dragocene mineralne surovine, vendar 
njihovo izkoriščanje in črpanje omejuje 
pomanjkanje ustreznih tehnologij, ovira pa 
ju vedno večja svetovna konkurenca. Glede 
na pomen surovin za evropsko 
konkurenčnost, gospodarstvo in za njihovo 
uporabo v inovativnih proizvodih sta 
trajnostna oskrba s surovinami in njihovo 
gospodarno upravljanje pomembna 
prednostna naloga za Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 1621
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sposobnost gospodarstva, da se prilagodi 
in postane bolj odporno na podnebne 
spremembe, bolj gospodarno z viri in 
obenem ostane konkurenčno, je odvisna od 
visokih stopenj ekoloških inovacij 
družbene in tehnološke narave. Ker je 

Sposobnost gospodarstva, da se prilagodi 
in postane bolj odporno na podnebne 
spremembe, bolj gospodarno z viri in 
obenem ostane konkurenčno, je odvisna od 
visokih stopenj ekoloških inovacij 
družbene, organizacijske in tehnološke 
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svetovni trg za ekološke inovacije vreden 
približno 1 bilijon EUR na leto, ta znesek 
pa naj bi se do leta 2030 potrojil, so 
ekološke inovacije velika priložnost za 
spodbujanje konkurenčnosti in nastanka 
delovnih mest v evropskih gospodarstvih.

narave. Ker je svetovni trg za ekološke 
inovacije vreden približno 1 bilijon EUR 
na leto, ta znesek pa naj bi se do leta 2030 
potrojil, so ekološke inovacije velika 
priložnost za spodbujanje konkurenčnosti 
in nastanka delovnih mest v evropskih 
gospodarstvih.

Or. en

Predlog spremembe 1622
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko izpolnili cilje Unije in 
mednarodne cilje glede emisij toplogrednih 
plinov in koncentracij ter spoprijemanja z 
učinki podnebnih sprememb, sta potrebna 
razvoj in uporaba stroškovno učinkovitih 
tehnologij ter ukrepov za blažitev in 
prilagajanje. Politični okviri Unije in 
globalni politični okviri morajo zagotoviti 
zaščito, vrednotenje in ustrezno obnovo 
ekosistemov in biotske raznolikosti, da bi 
lahko ohranili zmožnost zagotavljanja 
virov in storitev v prihodnosti. Raziskave 
in inovacije lahko zagotovijo zanesljiv in 
trajnosten dostop do surovin ter precejšnje 
zmanjšanje uporabe in izgube surovin.

Da bi lahko izpolnili cilje Unije in 
mednarodne cilje glede emisij toplogrednih 
plinov in koncentracij ter spoprijemanja z 
učinki podnebnih sprememb, sta potrebna 
razvoj in uporaba stroškovno učinkovitih 
tehnologij ter ukrepov za blažitev in 
prilagajanje. Politični okviri Unije in 
globalni politični okviri morajo zagotoviti 
zaščito, vrednotenje in ustrezno obnovo 
ekosistemov in biotske raznolikosti, da bi 
lahko ohranili zmožnost zagotavljanja 
virov in storitev v prihodnosti. Metode, 
uporabljene za obnovo in ohranitev 
kulturne dediščine, se lahko koristno 
uporabijo pri blažitvi podnebnih 
sprememb, tako da se bolj skrbno porablja 
energija, da se uporabljajo trajnostne 
surovine in okolju prijazne tehnologije ter 
da se sprejmejo pristopi pasivnega 
načrtovanja. Te metode ponujajo nove 
priložnosti za ukrepe, namenjene blažitvi 
in obnovi v vseh sektorjih, od gradnje do 
prevoza. Raziskave in inovacije lahko 
zagotovijo zanesljiv in trajnosten dostop do 
surovin ter precejšnje zmanjšanje uporabe 
in izgube surovin.

Or. it
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Predlog spremembe 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko izpolnili cilje Unije in 
mednarodne cilje glede emisij toplogrednih 
plinov in koncentracij ter spoprijemanja z 
učinki podnebnih sprememb, sta potrebna
razvoj in uporaba stroškovno učinkovitih 
tehnologij ter ukrepov za blažitev in 
prilagajanje. Politični okviri Unije in 
globalni politični okviri morajo zagotoviti 
zaščito, vrednotenje in ustrezno obnovo 
ekosistemov in biotske raznolikosti, da bi 
lahko ohranili zmožnost zagotavljanja 
virov in storitev v prihodnosti. Raziskave 
in inovacije lahko zagotovijo zanesljiv in 
trajnosten dostop do surovin ter precejšnje 
zmanjšanje uporabe in izgube surovin.

Da bi lahko izpolnili cilje Unije in 
mednarodne cilje glede emisij toplogrednih 
plinov in koncentracij ter spoprijemanja z 
učinki podnebnih sprememb, so potrebni 
prehod v nizkoogljično družbo ter razvoj 
in uporaba stroškovno učinkovitih 
tehnologij ter ukrepov za blažitev in 
prilagajanje, pa tudi boljše razumevanje 
družbenih odzivov na te izzive, vključno z 
opredelitvijo gospodarskih in družbenih 
blokad. Politični okviri Unije in globalni 
politični okviri morajo zagotoviti zaščito, 
vrednotenje ter ustrezno upravljanje in
sčasoma obnovo ekosistemov in biotske 
raznolikosti, da bi lahko ohranili zmožnost 
zagotavljanja virov in storitev v 
prihodnosti. Raziskave in inovacije lahko 
zagotovijo zanesljiv in trajnosten dostop do 
surovin in njihovo izkoriščanje na kopnem 
in na morskem dnu ter precejšnje
zmanjšanje uporabe in izgube surovin.

Or. en

Predlog spremembe 1624
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko izpolnili cilje Unije in 
mednarodne cilje glede emisij toplogrednih 
plinov in koncentracij ter spoprijemanja z 

Da bi lahko izpolnili cilje Unije in 
mednarodne cilje glede emisij toplogrednih 
plinov in koncentracij ter spoprijemanja z 
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učinki podnebnih sprememb, sta potrebna 
razvoj in uporaba stroškovno učinkovitih
tehnologij ter ukrepov za blažitev in 
prilagajanje. Politični okviri Unije in 
globalni politični okviri morajo zagotoviti 
zaščito, vrednotenje in ustrezno obnovo 
ekosistemov in biotske raznolikosti, da bi 
lahko ohranili zmožnost zagotavljanja 
virov in storitev v prihodnosti. Raziskave 
in inovacije lahko zagotovijo zanesljiv in 
trajnosten dostop do surovin ter precejšnje 
zmanjšanje uporabe in izgube surovin.

učinki podnebnih sprememb, sta potrebna 
razvoj in uporaba trajnostnih in
učinkovitih netehnoloških in tehnoloških 
rešitev, ter ukrepov za blažitev in 
prilagajanje. Politični okviri Unije in 
globalni politični okviri morajo zagotoviti 
zaščito, vrednotenje in ustrezno obnovo 
ekosistemov in biotske raznolikosti, da bi 
lahko ohranili zmožnost zagotavljanja 
virov in storitev v prihodnosti. Raziskave 
in inovacije lahko zagotovijo zanesljiv in 
trajnosten dostop do surovin ter precejšnje 
zmanjšanje uporabe in izgube surovin.

Or. en

Predlog spremembe 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti31; Pobuda za surovine32;
Strategija trajnostnega razvoja Unije33;
Celostna pomorska politika EU34; Okvirna 
direktiva o pomorski strategiji35; Akcijski 
načrt za ekološke inovacije in Evropska 
digitalna agenda36. Ti ukrepi krepijo 
sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin.

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Celostna industrijska 
politika za dobo globalizacije; Prilagajanje 
podnebnim spremembam: evropskemu 
okviru za ukrepanje naproti31; Pobuda za 
surovine32; Strategija trajnostnega razvoja 
Unije33; Celostna pomorska politika EU34;
Okvirna direktiva o pomorski strategiji35;
Akcijski načrt za ekološke inovacije; 
Evropsko inovacijsko partnerstvo za 
surovine in sedmi okoljski akcijski 
program. Ti ukrepi krepijo sposobnosti 
družbe, da postane bolj odporna na 
okoljske in podnebne spremembe ter 
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zagotavljajo razpoložljivost surovin.

Or. en

Predlog spremembe 1626
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti31; Pobuda za surovine32;
Strategija trajnostnega razvoja Unije33;
Celostna pomorska politika EU34; Okvirna 
direktiva o pomorski strategiji35; Akcijski 
načrt za ekološke inovacije in Evropska 
digitalna agenda36. Ti ukrepi krepijo 
sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin.

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti31; Pobuda za surovine32;
evropsko partnerstvo za inovacije na
področju vode; Strategija trajnostnega 
razvoja Unije33; Celostna pomorska 
politika EU34; Okvirna direktiva o 
pomorski strategiji35; Akcijski načrt za 
ekološke inovacije in Evropska digitalna 
agenda36. Ti ukrepi krepijo sposobnosti 
družbe, da postane bolj odporna na 
okoljske in podnebne spremembe ter 
zagotavljajo razpoložljivost surovin.

Or. en

Predlog spremembe 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti31; Pobuda za surovine32;
Strategija trajnostnega razvoja Unije33;
Celostna pomorska politika EU34; Okvirna 
direktiva o pomorski strategiji35; Akcijski 
načrt za ekološke inovacije in Evropska 
digitalna agenda36. Ti ukrepi krepijo 
sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin.

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti31; Pobuda za surovine32;
evropsko partnerstvo za inovacije na 
področju vode; Strategija trajnostnega 
razvoja Unije33; Celostna pomorska 
politika EU34; Okvirna direktiva o 
pomorski strategiji35; Akcijski načrt za 
ekološke inovacije in Evropska digitalna 
agenda36. Ti ukrepi krepijo sposobnosti 
družbe, da postane bolj odporna na 
okoljske in podnebne spremembe ter 
zagotavljajo razpoložljivost surovin.

Or. en

Predlog spremembe 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti31; Pobuda za surovine32;
Strategija trajnostnega razvoja Unije33;
Celostna pomorska politika EU34; Okvirna 

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti31; Pobuda za surovine32;
Strategija trajnostnega razvoja Unije33;
Celostna pomorska politika EU34; Okvirna 
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direktiva o pomorski strategiji35; Akcijski 
načrt za ekološke inovacije in Evropska 
digitalna agenda36. Ti ukrepi krepijo 
sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin.

direktiva o pomorski strategiji35; Akcijski 
načrt za ekološke inovacije in Evropska 
digitalna agenda36; Okvirna direktiva o 
vodah in hčerinske direktive37. Ti ukrepi 
krepijo sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin.

__________________
37 Direktiva 2000/20/ES

Or. en

Predlog spremembe 1629
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 205030; Prilagajanje podnebnim 
spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti31; Pobuda za surovine32;
Strategija trajnostnega razvoja Unije33;
Celostna pomorska politika EU34; Okvirna 
direktiva o pomorski strategiji35; Akcijski 
načrt za ekološke inovacije in Evropska 
digitalna agenda36. Ti ukrepi krepijo 
sposobnosti družbe, da postane bolj 
odporna na okoljske in podnebne 
spremembe ter zagotavljajo razpoložljivost 
surovin. Ti ukrepi krepijo sposobnosti 
družbe, da postane bolj odporna na 
okoljske in podnebne spremembe ter 
zagotavljajo razpoložljivost surovin.

Ukrepi Unije bodo zato osredotočeni na 
podporo ključnih ciljev in politik Unije, 
vključno z naslednjimi: Strategija 
Evropa 2020; Unija inovacij; Evropa, 
gospodarna z viri in pripadajoči načrt;
Prilagajanje podnebnim spremembam:
evropskemu okviru za ukrepanje naproti31;
Pobuda za surovine32; Strategija 
trajnostnega razvoja Unije33; Celostna 
pomorska politika EU34; Okvirna direktiva 
o pomorski strategiji35; Akcijski načrt za 
ekološke inovacije in Evropska digitalna 
agenda36. Ti ukrepi krepijo sposobnosti 
družbe, da postane bolj odporna na 
okoljske in podnebne spremembe ter 
zagotavljajo razpoložljivost surovin. Ti 
ukrepi krepijo sposobnosti družbe, da 
postane bolj odporna na okoljske in 
podnebne spremembe ter zagotavljajo 
razpoložljivost surovin.

Or. it
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Predlog spremembe 1630
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na nacionalno in globalno naravo 
podnebja in okolja, njuno razsežnost in 
zapletenost ter mednarodno razsežnost 
dobavne verige surovin, je treba izvajati 
ukrepe na ravni Unije in preko nje. Da bi 
se učinkovito spoprijeli s tem izzivom, je 
zaradi multidisciplinarne narave potrebnih 
raziskav treba združiti dopolnilno znanje in 
vire. Za zmanjšanje uporabe virov in 
učinkov na okolje s hkratnim 
povečevanjem konkurenčnosti bo potreben 
odločilen družbeni in tehnološki prehod na 
gospodarstvo, ki temelji na trajnostnem 
odnosu med naravo in blaginjo ljudi.
Usklajene raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti bodo izboljšale razumevanje in 
napovedovanje podnebnih in okoljskih 
sprememb s sistemskega in 
medsektorskega vidika, zmanjšale 
negotovosti, opredelile in ocenile slabosti, 
tveganja, stroške in priložnosti, obenem pa 
povečale obseg in izboljšale učinkovitost 
odzivov in rešitev družbe in politik. Namen 
ukrepov je tudi omogočiti akterjem na vseh 
ravneh družbe, da aktivno sodelujejo v tem 
procesu.

Glede na nadnacionalno in globalno 
naravo podnebja in okolja, njuno 
razsežnost in zapletenost ter mednarodno 
razsežnost dobavne verige surovin, je treba 
izvajati ukrepe na ravni Unije in preko nje.
Da bi se učinkovito spoprijeli s tem 
izzivom, je zaradi multidisciplinarne 
narave potrebnih raziskav treba združiti 
dopolnilno znanje in vire. Za zmanjšanje 
uporabe virov in učinkov na okolje s 
hkratnim povečevanjem konkurenčnosti bo 
potreben odločilen družbeni in tehnološki 
prehod na gospodarstvo, ki temelji na 
trajnostnem odnosu med naravo in blaginjo 
ljudi. Z vodo povezani izzivi vključujejo 
porabo vode v podeželskem, mestnem in 
industrijskem okolju ter zaščito vodnih 
ekosistemov. Usklajene raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti bodo izboljšale 
razumevanje in napovedovanje podnebnih 
in okoljskih sprememb s sistemskega in 
medsektorskega vidika, zmanjšale 
negotovosti, opredelile in ocenile slabosti, 
tveganja, stroške in priložnosti, obenem pa 
povečale obseg in izboljšale učinkovitost 
odzivov in rešitev družbe in politik. Namen 
ukrepov je tudi omogočiti akterjem na vseh 
ravneh družbe, da aktivno sodelujejo v tem 
procesu.

Or. en

Obrazložitev

Razlaga področja vodnih izzivov.
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Predlog spremembe 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 
vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskega 
inovacijskega partnerstva za surovine.

Obravnavanje trajnostne rabe in
razpoložljivosti surovin poziva k 
usklajenim prizadevanjem na področju 
raziskav in inovacij na številnih področjih 
in sektorjih, ki bodo pripomogla k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava,
učinkovita raba virov, ponovna uporaba, 
recikliranje in nadomeščanje). Inovacije na 
teh področjih bodo zagotovile priložnosti 
za rast in delovna mesta ter inovativne 
možnosti, ki vključujejo znanost, 
tehnologijo, gospodarstvo, politiko in 
upravljanje. Zato se pripravlja vzpostavitev 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
surovine, za ključne surovine, imenovane 
redke zemlje, pa vzpostavitev evropskega 
omrežja za poznavanje redkih zemelj.
Mednarodno sodelovanje na področju 
surovin, kot je tristransko sodelovanje 
med EU, Japonsko in ZDA pri raziskavah 
in razvoju na področju ključnih surovin, 
je prav tako izredno pomembno in se 
mora nadaljevati.

Or. en

Predlog spremembe 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 
vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskega 
inovacijskega partnerstva za surovine.

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bodo pripomogla
k zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Vključiti bi bilo treba tudi 
poziv za uporabo vode na podeželskih, 
mestnih in industrijskih območjih ter 
poziv na področju zaščite vodnega 
ekosistema. Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 
vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskega 
inovacijskega partnerstva za surovine.

Or. en

Predlog spremembe 1633
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bodo pripomogla
k zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Inovacije na teh področjih 
bodo zagotovile priložnosti za rast in 
delovna mesta ter inovativne možnosti, ki 
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vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskega 
inovacijskega partnerstva za surovine.

vključujejo znanost, tehnologijo, 
gospodarstvo, politiko in upravljanje. Zato 
se pripravlja vzpostavitev evropskih 
inovacijskih partnerstev za učinkovito 
rabo vode in surovine.

Or. en

Obrazložitev

Voda ni del posebnega izziva v zvezi s surovinami (ki zajema le nekmetijske neenergetske 
surovine, ne pa vire na splošno), in zato je pomembno, da je v opisu vseh različnih izzivov 
navedena ločeno.

Predlog spremembe 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ekološke inovacije bodo zagotovile 
dragocene nove priložnosti za rast in 
delovna mesta. Rešitve, razvite s pomočjo 
delovanja na ravni Unije, bodo odgovor na 
glavne grožnje za industrijsko 
konkurenčnost in bodo omogočile hitro 
uveljavljanje in razširjanje na enotnem trgu 
in zunaj njega. To bo omogočilo prehod na 
zeleno gospodarstvo, ki upošteva 
trajnostno rabo virov. Partnerji za ta pristop 
bodo: mednarodni, evropski in nacionalni 
oblikovalci politike; programi na področju 
raziskav in inovacij, tako na mednarodni 
ravni kot na ravni držav članic; evropska 
podjetja in industrija; Evropska agencija za 
okolje in nacionalne agencije za okolje;
druge zadevne zainteresirane strani. Ukrepi 
na ravni Unije bodo poleg dvostranskega in 
regionalnega sodelovanja podpirali tudi 
zadevna mednarodna prizadevanja in 
pobude, vključno z Mednarodnim 
forumom za podnebne spremembe (IPCC), 
Medvladno platformi o biotski 

Ekološke inovacije bodo zagotovile 
dragocene nove priložnosti za rast in 
delovna mesta. Rešitve, razvite s pomočjo 
delovanja na ravni Unije, bodo odgovor na 
glavne grožnje za industrijsko 
konkurenčnost in bodo omogočile hitro 
uveljavljanje in razširjanje na enotnem trgu 
in zunaj njega. To bo omogočilo prehod na 
zeleno gospodarstvo, ki upošteva 
trajnostno rabo virov. Partnerji za ta pristop 
bodo: mednarodni, evropski in nacionalni 
oblikovalci politike; programi na področju 
raziskav in inovacij, tako na mednarodni 
ravni kot na ravni držav članic; evropska 
podjetja in industrija, zlasti MSP, evropske 
univerze in raziskovalni inštituti; 
nevladne organizacije in možganski 
trusti; Evropska agencija za okolje in 
nacionalne agencije za okolje; druge 
zadevne zainteresirane strani. Ukrepi na 
ravni Unije bodo poleg dvostranskega in 
regionalnega sodelovanja podpirali tudi 
zadevna mednarodna prizadevanja in 
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raznovrstnosti in storitvah ekosistemov
(IPBES) in Skupino za opazovanje Zemlje
(GEO).

pobude, vključno z Mednarodnim 
forumom za podnebne spremembe (IPCC), 
Medvladno platformo o biotski 
raznovrstnosti in storitvah ekosistemov
(IPBES), Mednarodnim forumom za vire 
(UNEP) in Skupino za opazovanje Zemlje
(GEO).

Or. en

Predlog spremembe 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka a – odstavek 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je razviti in oceniti inovativne, 
stroškovno učinkovite in trajnostne ukrepe 
za prilagajanje in ublažitev posledic 
podnebnih sprememb na področju 
toplogrednih plinov (CO2 in drugi) ter 
naraščajočih gladin morja in celinskih 
voda; ter za podporo tehnoloških in 
netehnoloških zelenih rešitev s pomočjo 
ustvarjanja dokazov za osveščeno, 
pravočasno in učinkovito ukrepanje ter 
mrežno povezovanje potrebnih 
sposobnosti. Dejavnosti se osredotočajo na:
izboljšanje razumevanja podnebnih 
sprememb in zagotavljanje zanesljivih 
podnebnih napovedi; ocenjevanje učinkov, 
slabosti in razvoj inovativnih, stroškovno 
učinkovitih ukrepov za prilagajanje in 
preprečevanje tveganja; podpiranje politik 
za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb. To vprašanje je treba 
obravnavati tudi tukaj, čeprav je 
obravnavano že v točkah 5.1.1. in 5.1.2. 
dela III dokumenta COM(2011) 811.

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev, da so evropske družbe pripravljene na soočenje s posledicami podnebnih 
sprememb, so potrebne raziskave o ukrepih za blažitev posledic podnebnih sprememb in za 
prilagajanje nanje.

Predlog spremembe 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1637
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1638
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Trajnostno upravljanje naravnih virov 
in ekosistemov

(b) Trajnostno in zanesljivo upravljanje 
naravnih virov in ekosistemov

Or. en

Predlog spremembe 1639
Marisa Matias
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Trajnostno upravljanje naravnih virov 
in ekosistemov

(b) Trajnostno upravljanje naravnih virov 
in virov kulturne dediščine ter
ekosistemov

Or. en

Predlog spremembe 1640
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z 
naravnimi viri, ki bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja glede delovanja ekosistemov, 
njihovega sodelovanja z družbenimi 
sistemi in njihove vloge pri vzdrževanju 
gospodarstva in dobrega počutja ljudi; ter 
zagotavljanje znanja in orodij za 
učinkovito sprejemanje odločitev in 
sodelovanje javnosti.

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z 
naravnimi viri, ki bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja glede delovanja ekosistemov,
vključno z regulacijsko vlogo oceanov in 
gozdov za preprečevanje globalnega 
segrevanja, njihovega sodelovanja z 
družbenimi sistemi in njihove vloge pri 
vzdrževanju gospodarstva in dobrega 
počutja ljudi; ter zagotavljanje znanja in 
orodij za učinkovito sprejemanje odločitev 
in sodelovanje javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1641
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z 
naravnimi viri, ki bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja glede delovanja ekosistemov, 
njihovega sodelovanja z družbenimi 
sistemi in njihove vloge pri vzdrževanju 
gospodarstva in dobrega počutja ljudi; ter 
zagotavljanje znanja in orodij za 
učinkovito sprejemanje odločitev in 
sodelovanje javnosti.

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z 
naravnimi viri, ki bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje razumevanja 
glede delovanja ekosistemov, njihovega 
sodelovanja z družbenimi sistemi in 
njihove vloge pri vzdrževanju 
gospodarstva in dobrega počutja ljudi; ter 
zagotavljanje znanja in orodij za 
učinkovito sprejemanje odločitev in 
sodelovanje javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1642
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z 
naravnimi viri, ki bo doseglo trajnostno 
ravnovesje med omejenimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
razumevanja glede delovanja ekosistemov, 
njihovega sodelovanja z družbenimi 
sistemi in njihove vloge pri vzdrževanju 
gospodarstva in dobrega počutja ljudi; ter 
zagotavljanje znanja in orodij za 
učinkovito sprejemanje odločitev in 
sodelovanje javnosti.

Cilj je zagotoviti znanje za upravljanje z
naravnimi viri in viri kulturne dediščine, 
ki bo doseglo trajnostno ravnovesje med 
omejenimi viri ter potrebami družbe in 
gospodarstva. Dejavnosti se osredotočajo 
na: izboljšanje razumevanja glede 
delovanja ekosistemov, njihovega 
sodelovanja z družbenimi sistemi in 
njihove vloge pri vzdrževanju 
gospodarstva in dobrega počutja ljudi; ter 
zagotavljanje znanja in orodij za 
učinkovito sprejemanje odločitev in 
sodelovanje javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1643
Patrizia Toia
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Trajnostno upravljanje kulturne 
dediščine
Cilj je zagotoviti trajnostno upravljanje in 
uporabo virov kulturne dediščine in 
kolikor je mogoče zmanjšati tveganje, ki 
ga predstavljajo podnebne spremembe. 
Dejavnosti se osredotočajo na določanje 
ravni odpornosti in upravljanje kulturne 
dediščine na podlagi opazovanja, 
spremljanja in modeliranja, da se 
postavijo temelji za skladen okvir za 
ocenjevanje in obvladovanje tveganj. 
Oblikovali se bodo indikatorji za merjenje 
sprememb vizualne, materialne in 
konstrukcijske neokrnjenosti arheološke 
kulturne dediščine (nepremične in 
premične).

Or. it

Predlog spremembe 1644
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Obravnavanje vzorcev porabe virov 
in sprememb življenjskega sloga
Raziskave na področju sprememb 
trajnosti življenjskega sloga in podpora 
pojavu trajnostnih življenjskih slogov. 
Podpora uvajanju inovacij na strani 
povpraševanja in rešitev za zmanjšanje 
uporabe virov in netrajnostne rabe virov.

Or. en



PE492.790v01-00 60/155 AM\907850SL.doc

SL

Predlog spremembe 1645
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Ukrepi za zagotovitev trajnostnega 
prehoda, upravljanja in uporabe vodnih 
virov ter storitev, povezanih z rabo vode. 
Cilj je izboljšati inovativno bazo znanja o 
preskrbi z vodo, čiščenju voda, zapiranju 
vodnega krogotoka, rekuperaciji energije 
in recikliranju surovin (in spremembah 
na teh področjih) ter izboljšati 
prizadevanja/ravnanje končnih 
uporabnikov, da bi zadovoljili prihodnje 
potrebe.

Or. en

Predlog spremembe 1646
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Zagotavljanje trajnostne oskrbe s
surovinami, ki niso povezane z 
energetskim sektorjem in kmetijstvom

(c) Zagotavljanje trajnostne rabe, 
upravljanja in oskrbe z neenergetskimi in 
nekmetijskimi surovinami

Or. en

Predlog spremembe 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje,
črpanje, recikliranje in obnovo surovin ter 
za njihovo nadomeščanje z gospodarsko 
privlačnimi nadomestnimi možnostmi z 
manjšim učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin; iskanje 
nadomestnih rešitev za ključne surovine; in 
izboljšanje družbene ozaveščenosti ter 
znanj in spretnosti na področju surovin.

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito, gospodarno z viri in okolju 
prijazno uporabo, ponovno uporabo,
recikliranje in ponovno pridobivanje
surovin ter za njihovo nadomeščanje z 
gospodarsko privlačnimi nadomestnimi 
možnostmi z manjšim učinkom na okolje.
Dejavnosti se osredotočajo na: izboljšanje 
baze znanja o razpoložljivosti surovin;
spodbujanje trajnostne oskrbe in rabe 
surovin; spodbujanje okolju prijaznega 
oblikovanja, spodbujanje trajnostne 
oskrbe, učinkovite rabe in ponovne 
uporabe surovin; iskanje nadomestnih 
rešitev za ključne surovine, razvijanje 
postopkov in sistemov sklenjenega kroga, 
podpiranje strategij in tehnologij 
recikliranja in ponovne uporabe;
ukrepanje na strani povpraševanja, ki 
državljanom in potrošnikom daje možnosti 
za zmanjšanje porabe surovin in 
potratnega trošenja; in izboljšanje 
družbene ozaveščenosti ter znanj in 
spretnosti na področju surovin.

Or. en

Predlog spremembe 1648
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje, 
črpanje, recikliranje in obnovo surovin ter 
za njihovo nadomeščanje z gospodarsko 

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje, 
črpanje, predelavo, recikliranje in ponovno 
pridobivanje surovin ter za njihovo 
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privlačnimi nadomestnimi možnostmi z 
manjšim učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin; iskanje 
nadomestnih rešitev za ključne surovine; in
izboljšanje družbene ozaveščenosti ter 
znanj in spretnosti na področju surovin.

nadomeščanje z gospodarsko privlačnimi 
nadomestnimi možnostmi z manjšim 
učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin; iskanje 
nadomestnih rešitev za ključne surovine;
izboljšanje družbene ozaveščenosti ter 
znanj in spretnosti na področju surovin; 
vzpostavljanje in spodbujanje regionalnih 
in nacionalnih grozdov za surovine ter 
obravnavanje logističnih izzivov pri 
povezovanju panog z viri surovin.

Or. en

Predlog spremembe 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje, 
črpanje, recikliranje in obnovo surovin ter 
za njihovo nadomeščanje z gospodarsko 
privlačnimi nadomestnimi možnostmi z 
manjšim učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin; iskanje 
nadomestnih rešitev za ključne surovine; in 
izboljšanje družbene ozaveščenosti ter 
znanj in spretnosti na področju surovin.

Cilj je izboljšati bazo znanja o surovinah in 
razviti inovativne rešitve za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje, 
črpanje, predelavo, recikliranje in ponovno 
pridobivanje surovin ter za njihovo 
nadomeščanje z gospodarsko privlačnimi 
nadomestnimi možnostmi z manjšim 
učinkom na okolje. Dejavnosti se 
osredotočajo na: izboljšanje baze znanja o 
razpoložljivosti surovin; spodbujanje 
trajnostne oskrbe in rabe surovin; iskanje 
nadomestnih rešitev za ključne in nevarne
surovine; spodbujanje oblikovanja za 
trajnostno rabo in ponovno uporabo 
materialov in izboljšanje družbene 
ozaveščenosti ter znanj in spretnosti na 
področju surovin.

Or. en
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Obrazložitev

Oblikovanje za ponovno uporabo je podlaga za trajnostni pretok materiala.

Predlog spremembe 1650
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik in družbenih sprememb;
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov.

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik in družbenih sprememb;
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov. Zlasti program za okolju 
prijazne inovacije, ki se je uspešno izvajal 
v okviru programa za konkurenčnost in 
inovacije v prejšnjem večletnem 
finančnem okviru EU, se bo nadaljeval v 
okviru Obzorja 2020 z ambicioznimi 
proračunskimi sredstvi. 

Or. en

Predlog spremembe 1651
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
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inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik in družbenih sprememb;
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov.

inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik in družbenih sprememb;
podpiranje raziskav varnih nadomestkov 
za snovi, označene kot nevarne, v okviru 
uredbe Evropske skupnosti o kemikalijah 
in njihovi varni uporabi (REACH); 
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik in družbenih sprememb;
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov.

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; pripravljanje 
strategij, metodologij in orodij za okolju 
prijazne inovacije za ohranjanje kulturne 
dediščine v Evropi; podpiranje inovativnih 
politik in družbenih sprememb; merjenje in 
ocenjevanje napredka k zelenemu 
gospodarstvu; in spodbujanje učinkovite 
rabe virov s pomočjo digitalnih sistemov.

Or. en
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Predlog spremembe 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik in družbenih sprememb;
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov.

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik, trajnostnih 
gospodarskih modelov in družbenih 
sprememb; merjenje in ocenjevanje 
napredka k zelenemu gospodarstvu; in 
spodbujanje učinkovite rabe virov s 
pomočjo digitalnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 1654
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja in razširjanja s posebnim 
poudarkom na MSP; podpiranje 
inovativnih politik in družbenih sprememb;
merjenje in ocenjevanje napredka k 
zelenemu gospodarstvu; in spodbujanje 
učinkovite rabe virov s pomočjo digitalnih 
sistemov.

Cilj je spodbujati vse oblike ekoloških 
inovacij, ki omogočajo prehod na zeleno 
gospodarstvo. Dejavnosti se osredotočajo 
na: krepitev tehnologij, procesov, storitev 
in proizvodov na področju ekoloških 
inovacij ter spodbujanje njihovega tržnega 
uveljavljanja po konkurenčnih cenah in 
razširjanja s posebnim poudarkom na MSP;
podpiranje inovativnih politik in družbenih 
sprememb; merjenje in ocenjevanje 
napredka k zelenemu gospodarstvu; in 
spodbujanje učinkovite rabe virov s 
pomočjo digitalnih sistemov.
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Or. it

Predlog spremembe 1655
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Ravnanje s kulturnimi dobrinami, 
njihovo popravilo, vzdrževanje, 
digitalizacija in ponovna uporaba za 21. 
stoletje
Cilj je zaščititi kulturno dediščino 20. 
stoletja, vključno z digitalno dediščino. 
Dejavnosti se osredotočajo na razvijanje 
in uvajanje novih tehnologij, vključno z 
nanotehnologijami, v kombinaciji s 
konvencionalnimi tehnologijami in na 
osnovi ocene kulturne sprejemljivosti 
novih ukrepov, vključno z digitalizacijo, 
da se izboljša odpornost krhkih in 
občutljivih kulturnih materialov ter 
ponovna uporaba sodobnih stavb in 
umetnin, ob upoštevanju regionalnih 
razlik in različnih kulturnih pristopov. 

Or. it

Predlog spremembe 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Kulturna dediščina
Cilj je raziskovanje strategij, metodologij 
in orodij, ki so potrebni za omogočanje 
dinamične in trajnostne evropske 
kulturne dediščine v odziv na podnebne 
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spremembe. Kulturna dediščina daje v 
svojih raznolikih pojavnih oblikah živ 
kontekst za odporne skupnosti, ki se 
odzivajo na spremembe z več 
spremenljivkami. Raziskave na področju 
kulturne dediščine zahtevajo 
multidisciplinaren pristop, da se izboljša 
razumevanje zgodovinskega materiala. 
Dejavnosti se osredotočajo na 
ugotavljanje ravni odpornosti s pomočjo 
opazovanja, spremljanja in modeliranja, 
pa tudi na zagotavljanje boljšega 
razumevanja, kako skupnosti dojemajo in 
se odzivajo na podnebne spremembe ter 
nevarnost potresov in vulkanskih 
izbruhov.

Or. it

Obrazložitev

Družbene izzive, zlasti podnebne spremembe in nove tehnologije, je treba obravnavati glede 
na vpliv, ki ga imajo na kulturno dediščino, pozornost pa je treba nameniti tako tveganjem, ki 
ga prinašajo, kot tudi priložnostim, ki jih ponujajo.

Predlog spremembe 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Kulturna dediščina: odziv skupnosti 
na podnebne spremembe
Evropska dediščina je pomembno ločeno 
vprašanje, saj je edinstveno sredstvo, ki je 
pomemben razvijajoč se sestavni del 
individualne in kolektivne identitete, zato 
so potrebne raziskave na področju 
strategij, metodologij in orodij, da se 
omogoči nepretrgana dinamična kulturna 
dediščina za Evropo. Spreminjanje okolij 
na primer in vse pogostejši ekstremni 
pojavi, kot so poplave in naravne nesreče, 
povezane z vulkanskimi izbruhi in potresi, 
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postavljajo vprašanja, kako skupnosti 
dojemajo te izzive in kako se nanje 
odzivajo.

Or. en

Predlog spremembe 1658
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Kulturna dediščina
Cilj je voditi raziskave o strategijah, 
metodah in instrumentih, potrebnih, da se 
Evropi zagotovi dinamična in trajnostna 
kulturna dediščina kljub podnebnim 
spremembam. Raziskave na področju 
kulturne dediščine zahtevajo 
multidisciplinaren pristop, da se omogoči 
boljše razumevanje zgodovinskega 
materiala.

Or. de

Predlog spremembe 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Doseganje dobrega okoljskega stanja 
evropskih morij in oceanov
Izboljšanje poznavanja in vplivov 
onesnaževal v morjih, da se doseže in 
ohrani dobro okoljsko stanje evropskih 
morij in oceanov, kot zahteva direktiva o 
morski strategiji (ODMS).
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Or. en

Predlog spremembe 1660
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. VKLJUČUJOČE, INOVATIVNE IN 
VARNE DRUŽBE

6. EVROPA V SPREMINJAJOČEM SE 
SVETU – VKLJUČUJOČE DRUŽBE, KI 
KRITIČNO RAZMIŠLJAJO

Or. en

Predlog spremembe 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. VKLJUČUJOČE, INOVATIVNE IN 
VARNE DRUŽBE

6. EVROPA V SPREMINJAJOČEM SE 
SVETU – VKLJUČUJOČE IN
INOVATIVNE DRUŽBE, KI KRITIČNO 
RAZMIŠLJAJO

Or. en

Predlog spremembe 1662
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. VKLJUČUJOČE, INOVATIVNE IN 
VARNE DRUŽBE

6. RAZUMEVANJE EVROPSKIH 
DRUŽB, KULTURE IN DRUŽBENIH 
SPREMEMB
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Or. en

Predlog spremembe 1663
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbuditi vključujoče,
inovativne in varne evropske družbe v 
okviru sprememb brez primere in vedno 
večje svetovne soodvisnosti.

Posebni cilji so boljše razumevanje Evrope 
in spodbujanje njene gospodarske rasti s 
pomočjo kulture in ustvarjalnosti kot 
temeljnih vrednot, da se zgradijo bolj
vključujoče in inovativne družbe.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek mora biti ne le na razumevanju družbe, temveč tudi na spreminjanju le-te na 
pozitiven način in spodbujanju gospodarske rasti, in v tem smislu lahko imata kultura in 
ustvarjalnost najpomembnejšo vlogo. Jasno je tudi, da so ustvarjalne in kulturne panoge 
lahko temelj prihodnje evropske gospodarske rasti: ubranitev in zaščita naše kulture pomeni
tudi njeno ustrezno ovrednotenje, z namenom da se povečajo ustvarjalnost in inovacije.

Predlog spremembe 1664
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbuditi vključujoče, 
inovativne in varne evropske družbe v 
okviru sprememb brez primere in vedno 
večje svetovne soodvisnosti.

Posebni cilj je spodbuditi vključujoče 
evropske družbe, ki kritično razmišljajo, v 
okviru sprememb brez primere in vedno 
večje svetovne soodvisnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1665
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je spodbuditi vključujoče, 
inovativne in varne evropske družbe v 
okviru sprememb brez primere in vedno 
večje svetovne soodvisnosti.

Posebni cilj je spodbuditi vključujoče,
povezane, inovativne in varne evropske 
družbe v okviru sprememb brez primere in 
vedno večje svetovne soodvisnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1666
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa se sooča z velikimi družbeno-
ekonomskimi spremembami, ki precej 
vplivajo na njeno prihodnost – vedno večja 
gospodarska in kulturna soodvisnost, 
staranje, socialna izključenost, neenakosti 
in migracijski tokovi, odpravljanje 
digitalnega razkoraka, spodbujanje kulture 
inovacij in ustvarjalnosti v družbi in 
podjetjih, ter zagotavljanje varnosti in 
svobode, zaupanja v demokratične 
institucije in zaupanja med državljani 
znotraj meja in preko njih. Ti izzivi so 
ogromni in pozivajo k skupnemu 
evropskemu pristopu.

Evropa se sooča z velikimi družbeno-
ekonomskimi spremembami, ki precej 
vplivajo na njeno prihodnost – vedno večja 
gospodarska in kulturna soodvisnost, 
staranje in demografske spremembe, 
socialna izključenost in revščina, 
neenakosti in migracijski tokovi, 
odpravljanje digitalnega razkoraka, 
spodbujanje kulture znanosti, inovacij in 
ustvarjalnosti v družbi in podjetjih ter 
zagotavljanje varnosti in svobode, zaupanja 
v demokratične institucije in zaupanja med 
državljani znotraj meja in preko njih, 
spodbujanje politične in državljanske 
vključenosti, izboljšanje razumevanja 
evropske javne sfere in podpiranje 
komuniciranja ter medsebojno 
razumevanje evropskih družb prek 
nacionalnih, rasnih, jezikovnih, verskih, 
tehnoloških in socialnih meja. Ti izzivi so 
ogromni in pozivajo k skupnemu 
evropskemu pristopu.

Or. en
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Predlog spremembe 1667
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa se sooča z velikimi družbeno-
ekonomskimi spremembami, ki precej 
vplivajo na njeno prihodnost – vedno večja 
gospodarska in kulturna soodvisnost, 
staranje, socialna izključenost, neenakosti 
in migracijski tokovi, odpravljanje 
digitalnega razkoraka, spodbujanje kulture 
inovacij in ustvarjalnosti v družbi in 
podjetjih, ter zagotavljanje varnosti in 
svobode, zaupanja v demokratične 
institucije in zaupanja med državljani 
znotraj meja in preko njih. Ti izzivi so 
ogromni in pozivajo k skupnemu 
evropskemu pristopu.

Evropa se sooča z velikimi družbeno-
ekonomskimi spremembami, ki precej 
vplivajo na njeno prihodnost – vedno večja 
gospodarska in kulturna soodvisnost, 
staranje, socialna izključenost in revščina, 
neenakosti in migracijski tokovi, 
odpravljanje digitalnega razkoraka, 
spodbujanje kulture inovacij in 
ustvarjalnosti v družbi in podjetjih ter 
zagotavljanje varnosti in svobode, zaupanja 
v demokratične institucije in zaupanja med 
državljani znotraj meja in preko njih. Ti 
izzivi so ogromni in pozivajo k vedno bolj 
zapleteni mešanici različnih in skupnih 
evropskih pristopov, temelječih na 
skupnih znanstvenih spoznanjih, ki jih 
lahko zagotovijo le družbene in 
humanistične vede, kultura ter ustvarjalne 
panoge.

Or. en

Obrazložitev

S kulturo in družbenimi vedami se lahko postavimo po robu družbenim spremembam.

Predlog spremembe 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvič, v Uniji so precejšnje neenakosti med 
državami in znotraj njih. V letu 2010 

Prvič, v Uniji so precejšnje neenakosti med 
državami in znotraj njih. V letu 2010 
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indeks človekovega razvoja, skupno merilo 
napredka na področju zdravja, 
izobraževanja in dohodka ocenjuje države 
članice Unije med 0,743 in 0,895, kar kaže 
na precejšen razkorak med državami.
Precejšnje neenakosti med spoloma prav 
tako ostajajo: na primer, razkorak v plači 
med spoloma v Uniji ostaja pri 17,8 % v 
korist moških37. Eden od šestih državljanov 
Unije (približno 80 milijonov ljudi) je na 
pragu revščine. V zadnjih dveh desetletjih 
se je revščina mladih odraslih in družin z 
otroki povečala. Stopnja brezposelnosti 
mladih je nad 20 %. 150 milijonov 
Evropejcev (okrog 25 %) ni še nikdar 
uporabljalo interneta in morda nikdar ne bo 
ustrezno računalniško pismenih. Politična 
apatičnost in polarizacija na volitvah sta se 
prav tako povečali in odražata negotovo 
zaupanje državljanov trenutnim političnim 
sistemom. Te številke kažejo, da so 
nekatere socialne skupine in skupnosti 
vedno izključeni iz družbenega in 
gospodarskega razvoja in/ali demokratične 
politike.

indeks človekovega razvoja, skupno merilo 
napredka na področju zdravja, 
izobraževanja in dohodka, ocenjuje države 
članice Unije med 0,743 in 0,895, kar kaže 
na precejšen razkorak med državami.
Neenake možnosti za moške in ženske
ostajajo. Razkorak v plači med spoloma v 
Uniji ostaja pri 17,8 % v korist moških37.
Eden od šestih državljanov Unije (približno 
80 milijonov ljudi) je na pragu revščine. V 
zadnjih dveh desetletjih se je revščina 
mladih odraslih in družin z otroki povečala.
Stopnja brezposelnosti mladih je nad 20 %.
150 milijonov Evropejcev (okrog 25 %) ni 
še nikdar uporabljalo interneta in morda 
nikdar ne bo ustrezno računalniško 
pismenih. Politična apatičnost in 
polarizacija na volitvah sta se prav tako 
povečali in odražata negotovo zaupanje 
državljanov trenutnim političnim
sistemom. Te številke kažejo, da so 
nekatere socialne skupine in skupnosti 
vedno izključeni iz družbenega in 
gospodarskega razvoja in/ali demokratične 
politike.

Or. en

Predlog spremembe 1669
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 
bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj39. 
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 
nezakonitih dejavnosti, nasilja in 

črtano
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katastrof v Evropi so bili za leto 2010 
ocenjeni na vsaj 650 milijard EUR 
(približno 5 % BDP Unije). Slikovit 
primer posledic terorizma je napad na 
zgradbi trgovinskega centra 
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 
1 %. Državljani, podjetja in institucije 
vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard eurov na leto in kršitve zasebnosti 
prizadenejo posameznike ali združenja po 
vsej celini. Razvoj negotovosti v 
vsakodnevnem življenju in nepričakovane 
razmere bodo verjetno vplivali na 
zaupanje državljanov ne samo v 
institucije, ampak tudi v soljudi.

Or. en

Predlog spremembe 1670
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 
bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj39. 
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 

črtano
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nezakonitih dejavnosti, nasilja in 
katastrof v Evropi so bili za leto 2010 
ocenjeni na vsaj 650 milijard EUR 
(približno 5 % BDP Unije). Slikovit 
primer posledic terorizma je napad na 
zgradbi trgovinskega centra 
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 
1 %. Državljani, podjetja in institucije 
vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard eurov na leto in kršitve zasebnosti 
prizadenejo posameznike ali združenja po 
vsej celini. Razvoj negotovosti v 
vsakodnevnem življenju in nepričakovane 
razmere bodo verjetno vplivali na 
zaupanje državljanov ne samo v 
institucije, ampak tudi v soljudi.

Or. en

Predlog spremembe 1671
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 
bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj39.
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 
bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj39.
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 
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nezakonitih dejavnosti, nasilja in katastrof 
v Evropi so bili za leto 2010 ocenjeni na 
vsaj 650 milijard EUR (približno 5 % BDP 
Unije). Slikovit primer posledic terorizma 
je napad na zgradbi trgovinskega centra 
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 
1 %. Državljani, podjetja in institucije 
vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard eurov na leto in kršitve zasebnosti 
prizadenejo posameznike ali združenja po 
vsej celini. Razvoj negotovosti v 
vsakodnevnem življenju in nepričakovane 
razmere bodo verjetno vplivali na 
zaupanje državljanov ne samo v 
institucije, ampak tudi v soljudi.

nezakonitih dejavnosti, nasilja in katastrof 
v Evropi so bili za leto 2010 ocenjeni na
vsaj 650 milijard EUR (približno 5 % BDP 
Unije).

Or. en

Predlog spremembe 1672
Petru Constantin Luhan

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 
bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj39.
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 
nezakonitih dejavnosti, nasilja in katastrof 

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 
bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj39.
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 
nezakonitih dejavnosti, nasilja in katastrof 
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v Evropi so bili za leto 2010 ocenjeni na 
vsaj 650 milijard EUR (približno 5 % BDP 
Unije). Slikovit primer posledic terorizma 
je napad na zgradbi trgovinskega centra
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 1 
%. Državljani, podjetja in institucije vedno 
bolj sodelujejo v digitalni interakciji in 
transakcijah na socialnem, finančnem in 
tržnem področju življenja, razvoj interneta 
pa je prinesel tudi kibernetski kriminal, ki 
je vreden več milijard eurov na leto in 
kršitve zasebnosti prizadenejo 
posameznike ali združenja po vsej celini.
Razvoj negotovosti v vsakodnevnem 
življenju in nepričakovane razmere bodo 
verjetno vplivali na zaupanje državljanov 
ne samo v institucije, ampak tudi v soljudi.

v Evropi so bili za leto 2010 ocenjeni na 
vsaj 650 milijard EUR (približno 5 % BDP 
Unije). Slikovit primer posledic terorizma 
je napad na zgradbi trgovinskega centra
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 1 
%. Državljani, podjetja in institucije vedno 
bolj sodelujejo v digitalni interakciji in 
transakcijah na socialnem, finančnem in 
tržnem področju življenja, razvoj interneta 
pa je prinesel tudi kibernetski kriminal, ki 
je vreden več milijard eurov na leto, in 
kršitve zasebnosti, ki prizadenejo 
posameznike ali združenja po vsej celini.
Razvoj negotovosti v vsakodnevnem 
življenju in nepričakovane razmere bodo 
verjetno vplivali na zaupanje državljanov 
ne samo v institucije, ampak tudi v soljudi.
Ključni element za spodbujanje 
gospodarske rasti in razvoja je ustrezen 
pristop k pospeševanju prostega pretoka 
informacij, ki je uravnotežen s primerno 
stopnjo varnosti informacij in zaščite 
zasebnosti in osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 1673
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, terorizem, 
kibernetski napadi, zloraba zasebnosti ali 
kakšna druga oblika družbene in 
gospodarske motnje, vedno bolj pogosto 
prizadenejo državljane. Po ocenah naj bi 

Tretjič, številne oblike negotovosti, pa naj 
bo to kriminal, nasilje, vključno z nasiljem 
na osnovi spola, terorizem, kibernetski 
napadi, zloraba zasebnosti ali kakšna druga 
oblika družbene in gospodarske motnje, 
vedno bolj pogosto prizadenejo državljane.
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bilo v Evropi vsako leto do 75 milijonov 
neposrednih žrtev kaznivih dejanj39.
Neposredni stroški kriminala, terorizma, 
nezakonitih dejavnosti, nasilja in katastrof 
v Evropi so bili za leto 2010 ocenjeni na 
vsaj 650 milijard EUR (približno 5 % BDP 
Unije). Slikovit primer posledic terorizma 
je napad na zgradbi trgovinskega centra
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 1 
%. Državljani, podjetja in institucije vedno 
bolj sodelujejo v digitalni interakciji in 
transakcijah na socialnem, finančnem in 
tržnem področju življenja, razvoj interneta 
pa je prinesel tudi kibernetski kriminal, ki 
je vreden več milijard eurov na leto in 
kršitve zasebnosti prizadenejo 
posameznike ali združenja po vsej celini.
Razvoj negotovosti v vsakodnevnem 
življenju in nepričakovane razmere bodo 
verjetno vplivali na zaupanje državljanov 
ne samo v institucije, ampak tudi v soljudi.

Po ocenah naj bi bilo v Evropi vsako leto 
do 75 milijonov neposrednih žrtev kaznivih 
dejanj39. Neposredni stroški kriminala, 
terorizma, nezakonitih dejavnosti, nasilja 
in katastrof v Evropi so bili za leto 2010 
ocenjeni na vsaj 650 milijard EUR
(približno 5 % BDP Unije). Slikovit primer 
posledic terorizma je napad na zgradbi 
trgovinskega centra 11. septembra 2001.
Izgubljenih je bilo na tisoče življenj, po 
ocenah pa naj bi ta dogodek zaradi 
zmanjšane produktivnosti ZDA povzročil 
izgubo v višini 35 milijard USD, 
47 milijard USD v celotni proizvodnji in v 
naslednjem četrtletju brezposelnost povečal 
za skoraj 1 %. Državljani, podjetja in 
institucije vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard eurov na leto, in kršitve 
zasebnosti, ki prizadenejo posameznike ali 
združenja po vsej celini. Razvoj 
negotovosti v vsakodnevnem življenju in 
nepričakovane razmere bodo verjetno 
vplivali na zaupanje državljanov ne samo v 
institucije, ampak tudi v soljudi.

Or. es

Obrazložitev

Bistveno je, da uredba vključuje posebno navedbo potrebe po boju proti nasilju na osnovi 
spola.

Predlog spremembe 1674
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi zapletenosti teh izzivov in razvoja 
povpraševanja je bistven razvoj inovativnih 

Zaradi zapletenosti teh izzivov in razvoja 
povpraševanja je bistven razvoj inovativnih 
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raziskav in novih pametnih tehnologij, 
procesov in metod, mehanizmov družbenih 
inovacij, usklajenih ukrepov in politik, ki 
bodo predvidele pomemben razvoj 
dogodkov za Evropo ali nanj vplivale.
Poziva k razumevanju temeljnih smeri 
razvoja in učinkov teh izzivov in 
ponovnemu odkrivanju uspešnih oblik 
solidarnosti, usklajevanja in ustvarjalnosti, 
zaradi katerih je Evropa v primerjavi z 
drugimi svetovnimi regijami prepoznaven 
model vključujočih, inovativnih in varnih 
družb. Zahteva bolj strateški pristop k 
sodelovanju s tretjimi državami. In ne 
nazadnje, ker bi morale varnostne politike 
sodelovati z različnimi socialnimi 
politikami, bo krepitev družbene 
razsežnosti raziskav na področju varnosti 
pomemben vidik tega izziva.

raziskav in novih pametnih tehnologij, 
procesov in metod, mehanizmov družbenih 
inovacij, usklajenih ukrepov in politik, ki 
bodo predvidele pomemben razvoj 
dogodkov za Evropo ali nanj vplivale.
Poziva k razumevanju temeljnih smeri 
razvoja in učinkov teh izzivov in 
ponovnemu odkrivanju uspešnih oblik 
solidarnosti, usklajevanja in ustvarjalnosti, 
zaradi katerih je Evropa v primerjavi z 
drugimi svetovnimi regijami prepoznaven 
model vključujočih, inovativnih in varnih 
družb. Zahteva bolj strateški pristop k 
sodelovanju s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 1675
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi zapletenosti teh izzivov in razvoja 
povpraševanja je bistven razvoj inovativnih 
raziskav in novih pametnih tehnologij, 
procesov in metod, mehanizmov družbenih 
inovacij, usklajenih ukrepov in politik, ki
bodo predvidele pomemben razvoj 
dogodkov za Evropo ali nanj vplivale.
Poziva k razumevanju temeljnih smeri 
razvoja in učinkov teh izzivov in 
ponovnemu odkrivanju uspešnih oblik 
solidarnosti, usklajevanja in ustvarjalnosti, 
zaradi katerih je Evropa v primerjavi z 
drugimi svetovnimi regijami prepoznaven 
model vključujočih, inovativnih in varnih 
družb. Zahteva bolj strateški pristop k 
sodelovanju s tretjimi državami. In ne 

Zaradi zapletenosti teh izzivov in razvoja 
povpraševanja je bistven razvoj inovativnih 
raziskav in novih pametnih tehnologij, 
procesov in metod, mehanizmov družbenih 
inovacij, usklajenih ukrepov in politik, ki 
bodo predvidele pomemben razvoj 
dogodkov za Evropo ali nanj vplivale.
Poziva k razumevanju temeljnih smeri 
razvoja in učinkov teh izzivov in 
ponovnemu odkrivanju uspešnih oblik 
solidarnosti, usklajevanja in ustvarjalnosti, 
zaradi katerih je Evropa v primerjavi z 
drugimi svetovnimi regijami prepoznaven 
model vključujočih, inovativnih in varnih 
družb. Zahteva bolj strateški pristop k 
sodelovanju s tretjimi državami. Bistveno 
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nazadnje, ker bi morale varnostne politike 
sodelovati z različnimi socialnimi 
politikami, bo krepitev družbene 
razsežnosti raziskav na področju varnosti 
pomemben vidik tega izziva.

je tudi izkoristiti obsežno kulturno 
dediščino kot sredstvo zbliževanja 
državljanov EU in krepitve povezanosti 
evropske družbe. In ne nazadnje, ker bi 
morale varnostne politike sodelovati z 
različnimi socialnimi politikami, bo 
krepitev družbene razsežnosti raziskav na 
področju varnosti pomemben vidik tega 
izziva.

Or. it

Predlog spremembe 1676
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Čeprav ima tehnologija vlogo pri 
izboljševanju evropske varnosti, je 
pomembno, da že zdaj relativno varna 
Evropa sprejme ukrepe, s katerimi bo 
začela odpravljati glavne vzroke 
negotovosti (doma in v tujini) in 
uravnotežila pretiran poudarek na vse 
večji varnosti v zadnjem desetletju z 
ukrepi za obnovitev državljanskih 
svoboščin, ohranitev temeljnih pravic in 
povečanje odgovornosti. Vse te pobude se 
bodo obravnavale kot del širšega 
raziskovalnega programa o „varnosti 
ljudi“.

Or. en

Predlog spremembe 1677
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 7 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program bo obravnaval predvsem 
razmerje med raziskavami na področju 
naravoslovja in tehnologije ter drugih 
ved, zlasti političnih, družbenih in 
humanističnih, ki se osredotočajo na 
naravo konfliktov in sodelovanja, 
preobrazbo konfliktov in sodelovanja na 
področju varnosti, vlogo države, 
mednarodnih organizacij, nedržavnih 
akterjev in akterjev civilne družbe, pa tudi 
na preprečevanje konfliktov, 
vzpostavljanje miru in reformo sektorja 
varnosti državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 1678
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko oblikovala vključujoče, 
inovativne in varne družbe, je v Evropi 
potreben odziv, ki bo vplival na razvoj 
novega znanja, tehnologij in zmogljivosti 
ter opredelitev možnosti politike. Takšen 
trud bo Evropi pomagal pri spoprijemanju 
z izzivi ne samo znotraj meja, ampak tudi 
kot globalnemu akterju na mednarodnem 
prizorišču. Zaradi tega bodo imele države 
članice korist tudi od drugih izkušenj, 
omogočilo pa jim bo tudi, da opredelijo 
lastne posebne ukrepe, ki ustrezajo 
njihovim zadevnim okvirom.

Da bi lahko oblikovala vključujoče, 
inovativne in varne družbe, je v Evropi 
potreben odziv, ki bo vplival na razvoj 
novega znanja, tehnologij in zmogljivosti 
ter opredelitev možnosti politike; 
priporočljivo bi bilo pripraviti natančen 
katalog pomembnih tem splošnega 
interesa in vpliva, ki bi lahko ponudile 
rešitve za socialne, pravne in politične 
težave Unije, v katerem bi bila opredeljena 
področja, znotraj katerih bi bilo mogoče 
sprožiti posamezne raziskave. Takšen trud 
bo Evropi pomagal pri spoprijemanju z 
izzivi ne samo znotraj meja, ampak tudi 
kot globalnemu akterju na mednarodnem 
prizorišču. Zaradi tega bodo imele države 
članice korist tudi od drugih izkušenj, 
omogočilo pa jim bo tudi, da opredelijo 
lastne posebne ukrepe, ki ustrezajo 



PE492.790v01-00 82/155 AM\907850SL.doc

SL

njihovim zadevnim okvirom.

Or. es

Obrazložitev

Neurejenemu pristopu bi se morali izogniti z določitvijo jasnih smernic v obliki kataloga tem; 
ta bo v pomoč pri določanju področja, znotraj katerega se bo reševal vsak posamezen 
problem.

Predlog spremembe 1679
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko oblikovala vključujoče,
inovativne in varne družbe, je v Evropi 
potreben odziv, ki bo vplival na razvoj 
novega znanja, tehnologij in zmogljivosti 
ter opredelitev možnosti politike. Takšen 
trud bo Evropi pomagal pri spoprijemanju 
z izzivi ne samo znotraj meja, ampak tudi 
kot globalnemu akterju na mednarodnem 
prizorišču. Zaradi tega bodo imele države 
članice korist tudi od drugih izkušenj, 
omogočilo pa jim bo tudi, da opredelijo 
lastne posebne ukrepe, ki ustrezajo 
njihovim zadevnim okvirom.

Da bi lahko oblikovala vključujoče in 
inovativne družbe, ki kritično razmišljajo, 
je v Evropi potreben odziv, ki bo vplival na 
razvoj novega znanja, tehnologij in 
zmogljivosti ter opredelitev možnosti 
politike. Takšen trud bo Evropi pomagal 
pri spoprijemanju z izzivi ne samo znotraj 
meja, ampak tudi kot globalnemu akterju 
na mednarodnem prizorišču. Zaradi tega 
bodo imele države članice korist tudi od 
drugih izkušenj, omogočilo pa jim bo tudi, 
da opredelijo lastne posebne ukrepe, ki 
ustrezajo njihovim zadevnim okvirom.

Or. en

Predlog spremembe 1680
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšanje pretoka znanja v okviru 
znanstvene skupnosti in širše javnosti se 
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nadalje razvijata dostopnost in uporaba 
rezultatov raziskav, ki se financirajo z 
javnimi sredstvi, npr. s poljudno-
znanstvenimi filmi.

Or. en

Obrazložitev

EU podpira raziskave in te bi morale biti vidne – ne le drugim raziskovalcem, ampak tudi 
družbi. Nujno potrebno je, da postanejo evropske raziskave vidne družbi in javnosti, in sicer 
na živahen, zanimiv in razumljiv način. To bi lahko dosegli s pomočjo poljudno-znanstvenih 
filmov. Filmi o znanosti so lahko most med znanostjo in družbo in ta most lahko postavi 
temelje za znanost v dialogu.

Predlog spremembe 1681
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje novih načinov sodelovanja 
med državami v Uniji in zunaj nje, pa tudi 
med zadevnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi skupnosti, bo zato osrednja 
naloga v okviru tega izziva. Sistematično 
se bo izvajalo spodbujanje državljanov in 
industrije k sodelovanju, podpiranje 
inovativnih družbenih in tehnoloških 
procesov, spodbujanje pametne in 
participativne javne uprave ter spodbujanje 
z dokazi podprto oblikovanje politik, da bi 
okrepili pomen vseh teh dejavnosti za 
oblikovalce politike, družbene in 
ekonomske akterje ter državljane. Ob 
upoštevanju navedenega bodo raziskave in 
inovacije predpogoj za konkurenčnost 
evropskih industrijskih panog in storitev, 
zlasti na področju varnosti, digitalnega 
razvoja in varovanja zasebnosti.

Spodbujanje novih načinov sodelovanja 
med državami v Uniji in zunaj nje, pa tudi 
med zadevnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi skupnosti, bo zato osrednja 
naloga v okviru tega izziva. Sistematično 
se bo izvajalo spodbujanje državljanov in 
industrije k sodelovanju, podpiranje 
inovativnih družbenih in tehnoloških 
procesov, spodbujanje pametne in 
participativne javne uprave ter spodbujanje 
z dokazi podprtega oblikovanja politik, da 
bi okrepili pomen vseh teh dejavnosti za 
oblikovalce politike, družbene in 
ekonomske akterje ter državljane. Ob 
upoštevanju navedenega bodo raziskave in 
inovacije predpogoj za konkurenčnost 
evropskih industrijskih panog in storitev
ter prispevek Evrope na področju mirnega 
reševanja sporov, zlasti na področju 
varnosti, digitalnega razvoja in varovanja 
zasebnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 1682
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje novih načinov sodelovanja 
med državami v Uniji in zunaj nje, pa tudi 
med zadevnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi skupnosti, bo zato osrednja 
naloga v okviru tega izziva. Sistematično 
se bo izvajalo spodbujanje državljanov in 
industrije k sodelovanju, podpiranje 
inovativnih družbenih in tehnoloških 
procesov, spodbujanje pametne in 
participativne javne uprave ter spodbujanje 
z dokazi podprto oblikovanje politik, da bi 
okrepili pomen vseh teh dejavnosti za 
oblikovalce politike, družbene in 
ekonomske akterje ter državljane. Ob 
upoštevanju navedenega bodo raziskave in 
inovacije predpogoj za konkurenčnost 
evropskih industrijskih panog in storitev, 
zlasti na področju varnosti, digitalnega 
razvoja in varovanja zasebnosti.

Spodbujanje novih načinov sodelovanja 
med državami v Uniji in zunaj nje, pa tudi 
med zadevnimi raziskovalnimi in 
inovacijskimi skupnosti, bo zato osrednja 
naloga v okviru tega izziva. Sistematično 
se bo izvajalo spodbujanje državljanov in 
industrije k sodelovanju, podpiranje 
inovativnih družbenih in tehnoloških 
procesov, spodbujanje pametne in 
participativne javne uprave ter spodbujanje 
z dokazi podprtega oblikovanja politik, da 
bi okrepili pomen vseh teh dejavnosti za 
oblikovalce politike, družbene in 
ekonomske akterje ter državljane. Ob 
upoštevanju navedenega bodo raziskave in 
inovacije predpogoj za konkurenčnost 
evropskih industrijskih panog in storitev, 
zlasti na področju varnosti, digitalnega 
razvoja in varovanja zasebnosti. Uspeh 
izvajanja potrebnih sprememb je resnično 
odvisen od vključenosti javnosti v znanost 
in inovacije in njune koristi. Da bi to 
dosegli, je bistveno osredotočenje na 
družbene vidike družbenih izzivov, ki ne 
zajemajo le panožnih akterjev, temveč tudi 
raziskovalce in univerze, pa tudi civilno 
družbo in njene organizacije in institucije.

Or. en

Predlog spremembe 1683
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
skupne zunanje in varnostne politike ter 
strategije notranje varnosti Unije, 
vključno s politikami na področju 
preprečevanja katastrof in odziva nanje.
Spodbujalo se bo sodelovanje z 
neposrednimi ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča.

Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 
Spodbujalo se bo sodelovanje z 
neposrednimi ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča.

Or. en

Predlog spremembe 1684
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
skupne zunanje in varnostne politike ter 
strategije notranje varnosti Unije, 
vključno s politikami na področju 
preprečevanja katastrof in odziva nanje.
Spodbujalo se bo sodelovanje z 
neposrednimi ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča.

Sredstva Unije v okviru tega izziva bodo 
zato podpirala razvoj, izvajanje in 
prilagajanje ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast,
civilne misije v okviru skupne varnostne 
in obrambne politike (SVOP) s 
poudarkom na pravni državi in reformi 
sektorja varnosti in pravosodja, vključno s 
politikami na področju preprečevanja 
katastrof in odziva nanje. Spodbujalo se bo 
sodelovanje z neposrednimi ukrepi 
Skupnega raziskovalnega središča.

Or. en
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Predlog spremembe 1685
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spoštovanje temeljnih vrednot je gradnik 
vsake uspešne raziskave in politike na 
področju varnosti. Raziskave in 
tehnologija na področju varnosti lahko 
prispevajo k zmanjšanju tveganja, toda 
tehnologija bi se morala izogibati 
povečevanju občutka strahu ali temu, da 
je instrument ločevanja in izključevanja, 
in bi morala načrtno spoštovati človekove 
pravice in zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 1686
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 – točka 6.2 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi to zagotovili, bo vsaka raziskava, 
povezana z varnostjo, vključevala 
posvetovanje z Evropskim nadzornikom za 
varovanje podatkov, Agencijo EU za 
temeljne pravice, Evropsko skupino za 
etiko v znanosti in novih tehnologijah, 
organizacijami civilne družbe in 
akademskim svetom. Predvsem pa morajo 
vsi projekti spoštovati obstoječo 
zakonodajo in temeljne pravice, če naj se 
načrtovani rezultati začnejo uporabljati 
zdaj.

Or. en
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Predlog spremembe 1687
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Raziskave 
na področju humanističnih in družbenih 
ved so temeljno orodje, s katerim se je 
mogoče približevati posebnim ciljem in 
prednostnim nalogam, zapisanim v 
Obzorju 2020, in nobenega dvoma ni, da 
imajo glavno vlogo pri ustvarjanju 
vključujočih družb.  Raziskave 
oblikovalcem politike pomagajo pri 
oblikovanju politik za boj proti revščini in 
preprečevanje nastanka različnih pregrad, 
diskriminacij in neenakosti, na primer 
neenakosti med spoloma, diskriminacije 
na osnovi spola, rasne ali etnične 
pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti oziroma digitalnih ali 
inovacijskih pregrad, v evropskih družbah 
in v primerjavi z ostalimi svetovnimi 
regijami. Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe krepi vlogo in pomen družbenih ved in humanistike v okviru Obzorja 
2020, pri čemer poudarja cilj „Vključujoče družbe“. Še enkrat pa tudi poudarja, da bi moralo 
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vse raziskave voditi načelo nediskriminacije.

Predlog spremembe 1688
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Raziskave na področju družbenih ved, 
kulture in ustvarjalnosti, humanistike in 
kulturne dediščine lahko imajo tukaj 
pomembno vlogo. Raziskave oblikovalcem 
politike pomagajo pri oblikovanju politik 
za boj proti revščini in preprečevanje 
nastanka različnih pregrad, diskriminacij 
in neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali 
inovacijskih pregrad, v evropskih družbah 
in v primerjavi z ostalimi svetovnimi 
regijami ter obenem spodbujajo 
ustvarjalnost, vključenost, inovacije ter 
dostop do kulturne dediščine in 
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ohranjanje le-te. Vključene so zlasti v 
izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali 
inovacijskih pregrad, v evropskih družbah 
in v primerjavi z ostalimi svetovnimi 
regijami. Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in socialni izključenosti, na 
primer proti odsotnosti enakih možnosti za 
ženske in moške oziroma digitalnim ali 
inovacijskim pregradam, v evropskih 
družbah in v primerjavi z ostalimi 
svetovnimi regijami. Vključene so zlasti v 
izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020 in obširen zunanji ukrep 
Unije. Sprejeti so posebni ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, zaradi česar se bo povečala 
udeležba v Obzorju 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1690
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij, 
izključenosti in neenakosti, na primer 
neenakosti med spoloma, politične in 
socialne izključenosti, diskriminacije na 
osnovi spola, rasne ali etnične 
pripadnosti, jezika, vere ali prepričanja, 
invalidnosti ali starosti oziroma digitalnih, 
informacijskih, izobraževalnih ali 
inovacijskih pregrad, v evropskih družbah 
in v primerjavi z ostalimi svetovnimi 
regijami. Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1691
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
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tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.
Posebno prizadevanje je treba vložiti v 
raziskave o učinkih revščine otrok in 
izključenosti mladih s trga dela.

Or. en

Predlog spremembe 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
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primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020. Tudi 
dejavnosti Evropskega inštituta za 
tehnologijo in njegovih skupnosti znanj in 
inovacij bodo prispevale k širjenju 
odličnosti in povečevanju udeležbe.

Or. en

Predlog spremembe 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo,
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
imajo vodilno vlogo družbene in 
humanistične vede. Raziskave 
oblikovalcem politike pomagajo pri 
oblikovanju politik za boj proti revščini in 
preprečevanje nastanka različnih pregrad, 
diskriminacij in neenakosti, na primer 
neenakosti med spoloma oziroma 
digitalnih ali inovacijskih pregrad, v 
evropskih družbah in v primerjavi z 
ostalimi svetovnimi regijami. Vključene so 
zlasti v izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020 in obširen zunanji ukrep 
Unije. Sprejeti so posebni ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, zaradi česar se bo povečala 
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udeležba v Obzorju 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1694
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem
lahko imajo pomembno vlogo družbene
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi in družbenimi
inovacijami. Pri tem imajo pomembno 
vlogo humanistične vede, vključno z 
družbenimi in političnimi vedami.
Raziskave oblikovalcem politike pomagajo 
pri oblikovanju politik za boj proti revščini, 
sporom in vojni ter preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1695
Marisa Matias
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 
lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma, diskriminacije invalidov oziroma 
digitalnih ali inovacijskih pregrad, v 
evropskih družbah in v primerjavi z 
ostalimi svetovnimi regijami. Vključene so 
zlasti v izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020 in obširen zunanji ukrep 
Unije. Sprejeti so posebni ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, zaradi česar se bo povečala 
udeležba v Obzorju 2020.

Or. en

Predlog spremembe 1696
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno, 
gospodarsko in politično vključenost ter 
pozitivno medkulturno dinamiko v Evropi 
in z mednarodnimi partnerji, s pomočjo 
vrhunske znanosti in interdisciplinarnostjo, 
tehnološkim napredkom in 
organizacijskimi inovacijami. Pri tem 

Cilj je okrepiti solidarnost, socialno
kohezijo, gospodarsko in politično 
vključenost ter pozitivno medkulturno 
dinamiko v Evropi in z mednarodnimi 
partnerji, s pomočjo vrhunske znanosti in 
interdisciplinarnostjo, tehnološkim 
napredkom in organizacijskimi 
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lahko imajo pomembno vlogo družbene 
vede. Raziskave oblikovalcem politike 
pomagajo pri oblikovanju politik za boj 
proti revščini in preprečevanje nastanka 
različnih pregrad, diskriminacij in 
neenakosti, na primer neenakosti med 
spoloma oziroma digitalnih ali inovacijskih 
pregrad, v evropskih družbah in v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi regijami.
Vključene so zlasti v izvajanje in 
spremembe strategije Evropa 2020 in 
obširen zunanji ukrep Unije. Sprejeti so 
posebni ukrepi za spodbujanje odličnosti v 
manj razvitih regijah, zaradi česar se bo 
povečala udeležba v Obzorju 2020.

inovacijami. Pri tem lahko imajo 
pomembno vlogo družbene vede.
Raziskave oblikovalcem politike pomagajo 
pri oblikovanju politik za boj proti revščini 
in preprečevanje nastanka različnih 
pregrad, diskriminacij in neenakosti, na 
primer neenakosti med spoloma oziroma 
digitalnih ali inovacijskih pregrad, v 
evropskih družbah in v primerjavi z 
ostalimi svetovnimi regijami. Vključene so 
zlasti v izvajanje in spremembe strategije 
Evropa 2020 in obširen zunanji ukrep 
Unije. Sprejeti so posebni ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, zaradi česar se bo povečala 
udeležba v Obzorju 2020.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z izzivom „Vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo“ želimo izpostaviti 
potrebo po raziskavah o dinamiki za vključevanjem, izključevanjem in solidarnostjo kot 
dobrimi primeri pomembnosti humanističnih ved. Pomemben obet v zvezi s tem je vključitev 
rešitev IKT, da se poveča demokratična udeležba. Da bi to dosegli, so pomembne raziskave o 
tem, kako vključiti tehnologije IKT na vse ravni izobraževalnih sistemov v Evropi. S 
tehnologijo podprto učenje je zato treba vključiti v okvir tega izziva.

Predlog spremembe 1697
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za lažjo zapolnitev razkoraka na področju 
raziskav in inovacij znotraj držav članic in 
v Evropi se bosta razvila dopolnjevanje in 
tesna sinergija s strukturnimi skladi, in 
sicer tako na predhodnih stopnjah 
(krepitev zmogljivosti držav članic, da bi 
bile bolj pripravljene na udeležbo v 
programu Obzorje 2020) kot naknadnih 
stopnjah (izkoriščanje in razširjanje 
rezultatov raziskav in inovacij v okviru 
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programa Obzorje 2020). Podpirala se bo 
interoperabilnost med obema 
instrumentoma, kjer je to mogoče. 
Spodbujalo se bo kumulativno ali 
kombinirano financiranje.
V tem okviru bo cilj ukrepov polno 
izkoriščanje potenciala vseh talentov v 
Evropi in s tem povečanje gospodarskega 
in socialnega učinka raziskav in inovacij, 
ukrepi pa bodo ločeni od politik in 
ukrepov, ki se financirajo s skladi 
kohezijske politike, obenem pa bodo te 
politike in ukrepe dopolnjevali. Ti ukrepi 
vključujejo:
(a) Povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih regij v manj 
razvitih območjih, regijah ali državah 
članicah z vodilnimi mednarodnimi 
organizacijami drugod po Evropi. To bo 
vključevalo medinstitucionalno ali 
medoddelčno sodelovanje med odličnimi 
raziskovalnimi ustanovami in tistimi v 
manj razvitih območjih ali regijah, 
izmenjave osebja, strokovno svetovanje in 
pomoč ter razvoj skupnih strategij za 
oblikovanje centrov odličnosti. Ti se bodo 
lahko podprli s skladi kohezijske politike v 
manj razvitih regijah. Povezovanje z 
inovativnimi grozdi in priznavanje 
odličnosti v manj razvitih regijah, 
vključno z medsebojnimi pregledi in 
podeljevanjem oznak odličnosti za 
institucije, ki izpolnjujejo mednarodne 
standarde.
(b) Ustanovitev do 40 mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije ali oddelke z jasnim 
potencialom za raziskovalno odličnost 
privabilo izjemne akademike in tako tem 
institucijam pomagalo, da v celoti 
izkoristijo omenjeni potencial, s tem pa bi 
se ustvarili enaki pogoji za raziskave in 
inovacije v evropskem raziskovalnem 
prostoru. To bo vključevalo 
institucionalno podporo za ustvarjanje 
konkurenčnega raziskovalnega okolja in 
okvirne pogoje, potrebne za privabljanje, 
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ohranjanje in razvijanje vrhunskih 
raziskovalnih talentov v teh institucijah.
(c) Podelitev „pečata odličnosti“ pozitivno 
ocenjenim predlogom projektov 
Evropskega raziskovalnega sveta, 
programa Marie Sklodowska-Curie ali 
predlogom projektov sodelovanja, ki 
zaradi proračunskih omejitev niso mogli 
prejeti sredstev. Nacionalne in regionalne 
sklade bi tako lahko spodbudili k 
financiranju tistih projektov, ki sicer 
izpolnjujejo pogoje odličnosti, vendar jih 
zaradi pomanjkanja evropskih sredstev ni 
mogoče financirati.
(d) Podelitev „pečata odličnosti“ 
zaključenim projektom, da bi omogočili 
financiranje spremljanja (npr. pilotnih, 
predstavitvenih projektov ali vrednotenja 
rezultatov raziskav) iz nacionalnih ali 
regionalnih virov.
(e) Dodelitev „donacij za vrnitev“ 
evropskega raziskovalnega sveta 
raziskovalcem, ki trenutno delajo zunaj 
Evrope in ki bi želeli delati v Evropi.
(f) Podporo dopolnilnim sporazumom 
med organizacijami upravičenkami 
sodelovalnih raziskovalnih projektov in 
drugimi subjekti in organizacijami,
ustanovljenimi predvsem v državah, ki 
niso neposredno vključene v projekt, s 
posebnim ciljem omogočanja možnosti za 
usposabljanje (namreč doktorska in 
podoktorska mesta).
(g) Krepitev uspešnih mrež, katerih 
namen je vzpostavitev visokokakovostnega 
povezovanja institucij na področju 
raziskav in inovacij. Posebna pozornost 
bo posvečena evropskemu sodelovanju v 
znanosti in tehnologiji (COST) za 
spodbujanje dejavnosti za opredelitev in 
povezovanje „področij odličnosti“ 
(visokokakovostnih znanstvenih skupnosti 
in raziskovalcev v zgodnji fazi 
raziskovalne poklicne poti) po vsej Evropi.
(h) Razvoj posebnih mehanizmov za 
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usposabljanje o tem, kako sodelovati v 
programu Obzorje 2020, pri čemer je 
treba v celoti izkoristiti obstoječe mreže, 
kakršne so nacionalne kontaktne točke.
(i) Sprostitev štipendij za doktorski in 
podoktorski študij in tudi štipendij za 
nadaljnje usposabljanje za inženirje za 
dostop do vseh mednarodnih 
raziskovalnih infrastruktur v Evropi, 
vključno s tistimi, ki jih upravljajo 
mednarodne znanstvene organizacije.
(j) Podpiranje razvoja in spremljanja 
strategij pametne specializacije. 
Oblikovan bo mehanizem za pomoč 
politikam in poenostavljeno bo učenje 
politike na regionalni ravni, na podlagi 
mednarodnih strokovnih ocen in 
izmenjave najboljših praks.
(k) Vzpostavitev spletnega trga, na 
katerem se lahko oglašuje intelektualna 
lastnina, da bi povezali lastnike in 
uporabnike pravic intelektualne lastnine.

Or. en

Obrazložitev

Iz poročila Marie Carvalho, vendar določa natančno število predsednikov v evropskem 
raziskovalnem prostoru – pomembno je, da so zelo kakovostni.

Predlog spremembe 1698
Luigi Berlinguer

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti;

(a) mehanizme za spodbujanje pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti, ob 
upoštevanju evropske kulturne 
raznolikosti;

Or. en
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Predlog spremembe 1699
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti;

(a) spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti in analizo slabosti 
sedanjega ekonomskega modela;

Or. es

Obrazložitev

To področje dejavnosti je nadalje opredeljeno z dodatkom, pozivom k preučitvi sedanjega 
ekonomskega modela.

Predlog spremembe 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zmanjšanje neskladij med regijami v 
Evropi in v primerjavi z drugimi regijami 
v svetu

Or. en

Predlog spremembe 1701
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oblikovanje prožnih in vključujočih 
družb v Evropi;

(b) oblikovanje prožnih in vključujočih 
družb v Evropi, v katerih se spodbuja 
oblikovanje skupne evropske zavesti;

Or. es

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati to splošno ozaveščenost, da se ustvarijo odporne in vključujoče 
družbe.

Predlog spremembe 1702
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) predlagamo tudi, da se v to dejavnost 
vključijo raziskave o turizmu, 
izkustvenemu gospodarstvu in kulturni 
dediščini. Na primer, turizem in naša 
kulturna dediščina imata pomembno 
vlogo pri izgradnji evropske identitete, 
zato je pomembno odkriti, kako na primer 
turizem vpliva na to, kako vidimo sami 
sebe;

Or. en

Obrazložitev

Nazadnje predlagamo, da imajo raziskave o turizmu, izkustveno gospodarstvo in kulturne 
študije vlogo pri cilju vključujoče Evrope. Vsa področja imajo osrednjo vlogo pri ustvarjanju 
evropske identitete, zato je pomembno začrtati, kako na primer turizem vpliva na način, kako 
državljani doživljajo sebe in druge.

Predlog spremembe 1703
Britta Thomsen
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) poudarek bi moral biti tudi na 
tehnološkem napredku, usmerjenem v 
uporabnika, ki bo omogočil korenito 
izboljšanje prijaznosti rešitev IKT do 
uporabnika;

Or. en

Predlog spremembe 1704
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b – točka iii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) za to bo potrebno tudi boljše 
razumevanje tega, kako lahko IKT 
izboljšajo učne procese na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) krepitev spomina in identitete ter 
spodbujanje kulturne izmenjave;

Or. en
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Predlog spremembe 1706
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev vloge Evrope kot globalnega 
akterja;

(c) krepitev vloge Evrope kot globalnega 
akterja. Geopolitični, okoljski in kulturni 
pomen arktičnih območij se bo v 
prihodnjih letih zelo verjetno še naprej 
večal in poudarjal potrebo po krepitvi 
humanističnih arktičnih raziskav, z 
namenom da se izboljša razumevanje 
hitrega razvoja in sprememb, s katerimi se 
soočajo te družbe, kulture in geografska 
območja;

Or. en

Obrazložitev

Da bi razumeli in okrepili evropsko vlogo na svetovnem prizorišču, je enako pomembno 
vključiti raziskave na področju družbenih znanosti in humanističnih ved na Arktiki. 
Geopolitični pomen arktične regije zadnja leta raste, zaradi česar je vse bolj pomembno 
razumeti korenite družbene in kulturne spremembe, s katerimi se v teh letih soočajo na 
arktičnem območju. Danske raziskave na področju družbenih in humanističnih ved na 
arktičnem področju imajo pomemben položaj, ki lahko ponudi dragocen vpogled in rešitev za 
ta izziv.

Predlog spremembe 1707
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev vloge Evrope kot globalnega 
akterja;

(c) krepitev vloge Evrope kot globalnega 
akterja, zlasti v zvezi s preprečevanjem 
sporov, civilnim kriznim upravljanjem, 
mediacijo, dialogom in vzpostavljanjem 
miru;



AM\907850SL.doc 103/155 PE492.790v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 1708
Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razširjanje odličnosti in krepitev 
udeležbe;

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo neskladja pri sodelovanju ne le med državami članicami, temveč tudi med regijami 
in znotraj samih regij. Stopnje uspešnosti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva 
in matematike (STEM) lahko močno odstopajo celo znotraj regij.  Vprašanje širjenja 
odličnosti in krepitve udeležbe je zato treba obravnavati kot družbeni izziv.

Predlog spremembe 1709
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.2. Inovativne družbe črtano
Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Posebna 
podpora bo namenjena razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora in 
razvoju okvirnih razmer za inovacije.
Dejavnosti se osredotočajo na:
(a) krepitev podlage in podpore Unije 
inovacij in evropskega raziskovalnega 
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prostora,
(b) podporo novih oblik inovacij, vključno 
z družbenimi inovacijami in 
ustvarjalnostjo,
(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,
(d) spodbujanje celostnega in 
učinkovitega sodelovanja s tretjimi 
državami.

Or. en

Predlog spremembe 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Posebna 
podpora bo namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Ustvarjanje 
inovativne družbe zahteva dobro 
izobraževanje za mlade, prilagojeno 
zahtevam sodobnega sveta. Zanemarjati 
ne smemo niti naraščajoče potrebe po 
dobrem vseživljenjskem učenju, področju, 
ki zajema celotno družbo. To vprašanje bo 
postavilo nove izzive zlasti državnim 
institucijam, zato je ohranitev 
sistematičnih izobraževalnih študij 
predpogoj za pripravo sodobnih strategij 
za razvoj, namenjenih izgradnji 
konkurenčnega gospodarstva Evrope, ki 
temelji na znanju.
Posebna podpora bo namenjena razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora in 
razvoju okvirnih razmer za inovacije.
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Or. en

Predlog spremembe 1711
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Posebna 
podpora bo namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter s 
spodbujanjem usklajenih politik na 
področju raziskav in inovacij v okviru 
globalizacije, pa tudi s študijami in 
izkoriščanjem evropske kulturne 
dediščine, pri čemer je treba posebno 
pozornost nameniti pomenu nacionalne in 
regionalne tradicije in identitete ter 
interakciji med njimi.  Posebna podpora bo 
namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

Or. it

Predlog spremembe 1712
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Posebna 
podpora bo namenjena razvoju evropskega 

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, organizacij civilne družbe,
podjetij in uporabnikov v raziskavah in 
inovacijah ter spodbujanje usklajenih 
politik na področju raziskav in inovacij v 
okviru globalizacije. Posebna podpora bo 
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raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 1713
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, podjetij in uporabnikov v 
raziskavah in inovacijah ter spodbujanje 
usklajenih politik na področju raziskav in 
inovacij v okviru globalizacije. Posebna 
podpora bo namenjena razvoju evropskega 
raziskovalnega prostora in razvoju okvirnih 
razmer za inovacije.

Cilj je spodbujanje razvoja inovativnih 
družb in politik v Evropi s sodelovanjem 
državljanov, vključno z invalidi, podjetij in 
uporabnikov v raziskavah in inovacijah ter 
spodbujanje usklajenih politik na področju 
raziskav in inovacij v okviru globalizacije.
Posebna podpora bo namenjena razvoju 
evropskega raziskovalnega prostora in 
razvoju okvirnih razmer za inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanost in družba:
Cilj je spodbuditi dialog med znanostjo in 
družbo, da bodo državljani razumeli 
mehanizem in razvoj v znanosti ter to, da 
znanstveniki bolje razumejo potrebne 
omejitve svojih dejavnosti. Evropske 
raziskovalne politike bodo uspešne le, če 
bo družba v Evropi in državah članicah 
prepričana, da se upoštevajo različne in 
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upravičene etične omejitve.
– Dejavnosti se osredotočajo na krepitev 
dialoga med znanstveniki in ostalim 
delom družbe.
– Kritična razmišljanja o raziskovalnih 
dejavnostih z namenom vzpostavitve 
osnovnih meril za etično sprejemljive 
raziskave, ob dolžnem spoštovanju 
temeljnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) razumevanje, krepitev in spodbujanje 
socialnih inovacij kot 
multidisciplinarnega pristopa k 
raziskavam;

Or. en

Predlog spremembe 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podporo novih oblik inovacij, vključno 
z družbenimi inovacijami in 
ustvarjalnostjo,

(b) podporo novih oblik inovacij, s 
posebnim poudarkom na družbenih 
inovacijah in ustvarjalnosti,

Or. en
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Predlog spremembe 1717
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podporo novih oblik inovacij, vključno 
z družbenimi inovacijami in 
ustvarjalnostjo,

(b) podporo novih oblik inovacij, vključno 
z družbenimi inovacijami in 
ustvarjalnostjo, da bi premostili razkorak 
med naravoslovjem in družboslovjem,

Or. en

Predlog spremembe 1718
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) raziskave in primerjavo procesov, ki 
zagotavljajo ugodno okolje za 
ustvarjalnost in inovacije.
Cilj je podpiranje ustvarjalne in 
podjetniške odličnosti Evrope in njene 
zmogljivosti, da kot eden 
najpomembnejših industrijskih grozdov v 
Evropi poveča konkurenčnost slednje, kar 
bo dalo novo moč za privabljanje naložb, 
predvsem naložb za MSP, za rast 
visokotehnoloških ustvarjalnih sektorjev 
in inovacij na področju tradicionalnih 
industrijskih sistemov, in sicer v 
najpomembnejših sektorjih za evropsko 
gospodarstvo, kot so oblikovanje in 
vsebina, avdiovizualno področje, 
radiodifuzija in umetnost;

Or. en
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Predlog spremembe 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) znanost z družbo in za njo,

Or. en

Predlog spremembe 1720
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah, s spodbujanjem 
posvetovanja z organizacijami civilne 
družbe,

Or. es

Obrazložitev

Cilj „Inovativne družbe“ bi moral priznati pomembnost civilne družbe in dejstva, da je treba 
njene organizacije vključiti v ta področja delovanja.

Predlog spremembe 1721
Marisa Matias

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v (c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah, da bi dosegli 
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raziskavah in inovacijah, znanost z družbo in za njo,

Or. en

Predlog spremembe 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah, večje družbeno 
priznavanje znanosti,

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se družba zaveda prispevka znanosti.

Predlog spremembe 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah, večje družbeno 
priznavanje znanosti,

Or. en

Predlog spremembe 1724
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah s posvetovanjem z 
organizacijami civilne družbe,

Or. en

Predlog spremembe 1725
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah z vključevanjem 
organizacij civilne družbe,

Or. en

Predlog spremembe 1726
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje sodelovanja družbe v 
raziskavah in inovacijah,

(c) zagotavljanje sodelovanja in udeležbe
družbe v raziskavah in inovacijah,

Or. en

Predlog spremembe 1727
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) preučevanje, ohranjanje in 
izkoriščanje snovne in nesnovne kulturne 
dediščine, nacionalnih in regionalnih 
tradicij ter interakcij med njimi in 
priložnosti, ki jih ponujajo za povečanje 
socialne povezanosti in oblikovanje 
skupne evropske identitete;

Or. it

Predlog spremembe 1728
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pametno ustvarjalnost in kolektivno 
udeležbo v družbi – poseben cilj je 
pospešiti uporabo procesov in storitev, ki 
temeljijo na inovativnih tehnologijah, za 
ustvarjalno in pametno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 1729
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d b) podpiranje kulturne izkušnje in 
evropske identitete. Sektor kulturnih 
izkušenj je zelo dobičkonosna podlaga za 
izkoriščanje prihodnjih tehnologij in 
predlaganih pobud;

Or. en
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Obrazložitev

Ti ukrepi so potrebni za dejavno izvajanje prejšnjih zamisli, izraženih v odstavku 1 kot 
splošna vizija, ta vizija se nadaljuje, potrebno pa je še konkretno izvajanje s pomočjo ukrepov 
(ba), (da) in (db).

Predlog spremembe 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.2a Družbe, ki spoštujejo svojo 
kulturno dediščino in spodbujajo njen 
gospodarski razvoj
Čeprav je kulturna dediščina eden od 
sektorjev v evropskem gospodarstvu, ki 
največ obeta v bližnji prihodnosti, pa se 
otepa tehnoloških, socialnih in kulturnih 
ovir, ki jih bo treba premagati.
Posebni cilji:
– podpirati raziskave, usmerjene v 
ohranjanje in zaščito kulturne dediščine,
– razvijati ekonomske modele in načine, s 
katerimi bo mogoče oceniti 
družbenogospodarske vidike kulturne 
dediščine.

Or. es

Obrazložitev

Evropsko gospodarstvo je tesno povezano s kulturo – kulturni in ustvarjalni sektor ustvari več 
kot 654 milijard EUR prometa, kar predstavlja 2,6 % BDP, in kaže 12,3-odstotno rast v 
zadnjih nekaj letih. Kulturna dediščina je povezana z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, kot 
je turizem. Nove tehnologije so potrebne za spodbujanje konkurenčnosti evropskih podjetij, 
vključenih v področje kulturne dediščine. Zelo pomembno je, da se raziskave izvajajo v okviru 
naslednjega okvirnega programa, da se rešijo težave, povezane s skrbjo za kulturno 
dediščino.
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Predlog spremembe 1731
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.3. Varne družbe črtano
Cilj je podpora politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost in zagotavljanje 
spletne varnosti, zaupanja in zasebnosti 
na digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti varnosti Unije, 
IKT in storitvenih industrijskih panog. To 
bo uresničeno z razvojem inovativnih 
tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 
varnostne vrzeli in pomagajo pri 
preprečevanju varnostnih groženj. Ukrepi, 
usmerjeni v misije, bodo vključevali 
zahteve različnih končnih uporabnikov 
(državljanov, podjetij in uprav, vključno z 
nacionalnimi in mednarodnimi organi, 
organi civilne zaščite, organi kazenskega 
pregona, mejnimi policijskimi organi itd.), 
da bi lahko upoštevali razvoj varnostnih 
groženj in zaščito zasebnosti ter potrebnih 
družbenih vidikov.
Dejavnosti se osredotočajo na:
(a) boj proti kriminalu in terorizmu,
(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja,
(c) zagotavljanje spletne varnosti,
(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,
(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu ter krepitev socialne razsežnosti 
varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nov izziv 7.



AM\907850SL.doc 115/155 PE492.790v01-00

SL

Predlog spremembe 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.3. Varne družbe 6.3.3. Družbene spremembe in kulturna 
dediščina

Cilj je podpora politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost in zagotavljanje 
spletne varnosti, zaupanja in zasebnosti 
na digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti varnosti Unije, 
IKT in storitvenih industrijskih panog. To 
bo uresničeno z razvojem inovativnih 
tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 
varnostne vrzeli in pomagajo pri 
preprečevanju varnostnih groženj. Ukrepi, 
usmerjeni v misije, bodo vključevali 
zahteve različnih končnih uporabnikov 
(državljanov, podjetij in uprav, vključno z 
nacionalnimi in mednarodnimi organi, 
organi civilne zaščite, organi kazenskega 
pregona, mejnimi policijskimi organi itd.), 
da bi lahko upoštevali razvoj varnostnih 
groženj in zaščito zasebnosti ter potrebnih 
družbenih vidikov.

Cilj je prispevati k razumevanju evropske 
intelektualne osnove, njene zgodovine in 
številnih evropskih in neevropskih vplivov, 
ki so vir navdiha za današnje življenje. 
Evropo zaznamuje paleta različnih 
ljudstev (vključno z manjšinami in 
domorodnimi ljudstvi), tradicij in 
regionalnih ter nacionalnih identitet, pa 
tudi različne stopnje gospodarskega in 
družbenega razvoja.  Preseljevanje in 
mobilnost, mediji, industrija in promet 
prispevajo k raznolikosti stališč in 
življenjskih slogov. Zavedati bi se bilo 
treba pomena te raznolikosti in 
priložnosti, ki jih ta ponuja, in ta pomen 
tudi upoštevati.

Evropske zbirke v knjižnicah, tudi 
digitalnih, ter arhivih, muzejih, galerijah 
in drugih javnih institucijah imajo obilico 
bogate, še neizkoriščene dokumentacije in 
predmetov za preučevanje. Ti arhivski 
viri, skupaj z nesnovno dediščino, 
pomenijo zgodovino posameznih držav 
članic, pa tudi skupno dediščino Evropske 
unije, ki je nastajala skozi čas. Ta 
material bi moral biti dostopen 
raziskovalcem in državljanom tudi s 
pomočjo novih tehnologij, da bi jim tako 
omogočili pogled v prihodnost skozi arhiv 
preteklosti. Dostopnost in ohranjanje 
kulturne dediščine v teh oblikah sta 
potrebna zaradi vitalnosti obstoječih 
odnosov med različnimi kulturami in 
znotraj njih v današnji Evropi in 
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prispevata k trajnostni gospodarski rasti.
Dejavnosti se osredotočajo na: Dejavnosti se osredotočajo na:

(a) boj proti kriminalu in terorizmu, (a) preučevanje evropske dediščine,
spomina, identitete, povezovanja in 
kulturne interakcije ter prenosa, vključno 
s predstavitvami v kulturnih in 
znanstvenih zbirkah, arhivih in muzejih, z 
namenom boljšega obveščanja in 
razumevanja sedanjosti s poglobljenimi 
razlagami preteklosti;

(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja, (b) raziskave zgodovine, književnosti, 
umetnosti, filozofije in verstev evropskih 
držav in regij, in kako so ta področja 
zaznamovala sodobno evropsko 
različnost;

(c) zagotavljanje spletne varnosti, (c) raziskave evropske vloge v svetu,
vzajemnega vpliva in vezi med svetovnimi 
regijami ter pogled na evropske kulture od 
zunaj.

(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,
(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu ter krepitev socialne razsežnosti 
varnosti.

Or. xm

Obrazložitev

Primerno pozornost je treba nameniti ohranjanju evropske dediščine in kulturne identitete.

Predlog spremembe 1733
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.3. Varne družbe 6.3.3. Zaščita svobode in varnosti ljudi

Or. en
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Predlog spremembe 1734
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je podpora politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost in zagotavljanje 
spletne varnosti, zaupanja in zasebnosti 
na digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti varnosti Unije, 
IKT in storitvenih industrijskih panog. To 
bo uresničeno z razvojem inovativnih 
tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 
varnostne vrzeli in pomagajo pri 
preprečevanju varnostnih groženj. Ukrepi, 
usmerjeni v misije, bodo vključevali 
zahteve različnih končnih uporabnikov 
(državljanov, podjetij in uprav, vključno z 
nacionalnimi in mednarodnimi organi, 
organi civilne zaščite, organi kazenskega 
pregona, mejnimi policijskimi organi itd.), 
da bi lahko upoštevali razvoj varnostnih 
groženj in zaščito zasebnosti ter potrebnih 
družbenih vidikov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nov izziv 7.

Predlog spremembe 1735
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je podpora politik Unije za notranjo in Cilj je podpora politik Unije za
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zunanjo varnost in zagotavljanje spletne
varnosti, zaupanja in zasebnosti na 
digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti varnosti Unije, 
IKT in storitvenih industrijskih panog. To 
bo uresničeno z razvojem inovativnih 
tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 
varnostne vrzeli in pomagajo pri 
preprečevanju varnostnih groženj. Ukrepi, 
usmerjeni v misije, bodo vključevali 
zahteve različnih končnih uporabnikov
(državljanov, podjetij in uprav, vključno z 
nacionalnimi in mednarodnimi organi, 
organi civilne zaščite, organi kazenskega 
pregona, mejnimi policijskimi organi itd.), 
da bi lahko upoštevali razvoj varnostnih 
groženj in zaščito zasebnosti ter potrebnih 
družbenih vidikov.

mednarodno varnost, človekove pravice, 
nediskriminacijo, socialno vključenost, 
preprečevanje konfliktov, mirno reševanje 
sporov, mediacijo, dialog, prehodno 
pravosodje in spravo, reformo sektorja
varnosti, reformo pravosodnega sektorja, 
demokratično odgovornost, medijsko 
svobodo in soodvisnost ter pravno državo.  
To bo uresničeno z raziskovanjem 
socialnih in ekonomskih dejavnikov, ki 
vodijo v konflikte ali ki omogočajo 
sodelovanje, z razvojem inovativnih
politik, tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 
varnostne vrzeli in pomagajo pri 
preprečevanju varnostnih groženj ter ovir 
za sodelovanje. Ukrepi, usmerjeni v misije, 
bodo vključevali zahteve različnih končnih 
uporabnikov (državljanov, podjetij in 
uprav, vključno z nacionalnimi in 
mednarodnimi organi, organi civilne 
zaščite, organi kazenskega pregona, itd.), 
da bi lahko upoštevali razvoj varnostnih 
groženj in izzivov ter zaščite zasebnosti ter 
potrebne družbene vidike.

Or. en

Predlog spremembe 1736
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na: črtano
(a) boj proti kriminalu in terorizmu,
(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja,
(c) zagotavljanje spletne varnosti,
(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,
(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu ter krepitev socialne razsežnosti 
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varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nov izziv 7.

Predlog spremembe 1737
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) boj proti kriminalu in terorizmu, črtano

Or. en

Obrazložitev

Nov izziv 7.

Predlog spremembe 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) boj proti kriminalu in terorizmu, (a) boj proti kriminalu in terorizmu,
vključno z razumevanjem družbenih 
razsežnosti takšnih vprašanj in 
opredelitvijo učinkovitih ukrepov socialne 
politike za njihovo obravnavanje,

Or. en

Predlog spremembe 1739
Philippe Lamberts



PE492.790v01-00 120/155 AM\907850SL.doc

SL

v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) boj proti kriminalu in terorizmu, (a) boj proti kriminalu in terorizmu,
vključno z učinkovitimi ukrepi socialne 
politike,

Or. en

Predlog spremembe 1740
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) krepitev varnosti in preobrazbo 
konfliktov znotraj tretjih držav s pomočjo 
preprečevanja konfliktov, vzpostavljanja 
miru, dialoga, mediacije in sprave ter 
reforme sektorja varnosti državljanov,

Or. en

Predlog spremembe 1741
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zaščito kritične infrastrukture in 
omrežij,

Or. en
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Predlog spremembe 1742
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) obravnavanje dejavnikov, ki 
prispevajo k radikalizaciji z nasiljem,

Or. en

Predlog spremembe 1743
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja, črtano

Or. en

Obrazložitev

Nov izziv 7.

Predlog spremembe 1744
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja, črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1745
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepitev varnosti z upravljanjem meja, (b) krepitev varnosti z upravljanjem meja,
zlasti z namenom boja proti nezakonitemu 
priseljevanju v Unijo,

Or. it

Predlog spremembe 1746
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje spletne varnosti, črtano

Or. en

Obrazložitev

Nov izziv 7.

Predlog spremembe 1747
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Nov izziv 7.

Predlog spremembe 1748
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,

(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe ter zmanjšanje varnostnih 
težav, povezanih z dejavniki okolja in 
podnebja, vključno z ravnanjem z redkimi 
viri, kot na primer na območju Arktike,

Or. en

Predlog spremembe 1749
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,

(d) okrepitev preprečevalnih ukrepov, 
odzivnosti ter povečanje odpornosti Evrope 
na krize in katastrofe, vključno z 
naravnimi in drugimi nesrečami,

Or. en

Predlog spremembe 1750
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,

(d) izboljšanje zmogljivosti Evrope za 
odzivnost in odpornost na krize in 
katastrofe,

Or. en

Predlog spremembe 1751
Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu ter krepitev socialne razsežnosti 
varnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nov izziv 7.

Predlog spremembe 1752
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu ter krepitev socialne razsežnosti
varnosti.

(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu ter krepitev družbenega, 
pravnega in etičnega razumevanja vseh 
področij varnosti, tveganj in upravljanja.

Or. en
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Predlog spremembe 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode na 
internetu ter krepitev socialne razsežnosti 
varnosti.

(e) zagotavljanje zasebnosti in svobode ter 
krepitev socialne razsežnosti varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) povečanje odpornosti na krize in 
katastrofe ter zmanjšanje varnostnih 
težav, povezanih z dejavniki okolja in 
podnebja, vključno z ravnanjem z redkimi 
naravnimi viri, kot na primer na območju 
Arktike.

Or. en

Obrazložitev

Podnebne in okoljske spremembe bodo po pričakovanjih resno vplivale na življenjske pogoje 
v številnih že zdaj revnih delih sveta. To se bo zgodilo zaradi suše, poplav, ekstremnih 
vremenskih razmer itd.  Obstaja velika nevarnost za sekundarne učinke, kot so velike težave 
zaradi preseljevanja, huda konkurenca za redke naravne vire in slabenje že tako nizke 
zmogljivosti nekaterih družb, da bi se spopadle s težavami in krizami.

Predlog spremembe 1755
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6.3 – točka 6.3.3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Iz programa so izključene raziskave na 
področju obrambe, vključno v zvezi s 
produkti z dvojno uporabo na civilnem in 
vojaškem področju.

Or. en

Predlog spremembe 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. VARNE DRUŽBE – VAROVANJE 
SVOBODE IN VARNOSTI EVROPE IN 
NJENIH DRŽAVLJANOV
6.1. (a) Posebni cilj
Posebni cilj je spodbuditi varne evropske 
družbe v okviru sprememb brez primere in 
vedno večje svetovne soodvisnosti in 
groženj ter obenem krepiti evropsko 
kulturo svobode in pravice.
Obstaja splošen občutek negotovosti, naj 
bo zaradi kriminala, nasilja, terorizma, 
naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je 
povzročil človek, kibernetskih napadov, 
zlorab zasebnosti ali kakšne druge oblike 
družbenih in gospodarskih nepravilnosti. 
To neposredno vpliva na državljane in 
ima širši vpliv na pojme zaupanja, skrbi in 
komunikacije ter je povezano z ravnjo 
pripravljenosti in organizacije družbe.
Po ocenah naj bi bilo v Evropi vsako leto 
do 75 milijonov neposrednih žrtev 
kaznivih dejanj. Neposredni stroški 
kriminala, terorizma, nezakonitih 
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dejavnosti, nasilja in katastrof v Evropi so 
bili za leto 2010 ocenjeni na vsaj 
650 milijard EUR (približno 5 % BDP 
Unije). Slikovit primer posledic terorizma 
je napad na zgradbi trgovinskega centra 
11. septembra 2001. Izgubljenih je bilo na 
tisoče življenj, po ocenah pa naj bi ta 
dogodek zaradi zmanjšane produktivnosti 
ZDA povzročil izgubo v višini 
35 milijard USD, 47 milijard USD v 
celotni proizvodnji, in v naslednjem 
četrtletju brezposelnost povečal za skoraj 
1 %. Napad je imel tudi močan kulturni in 
globalni učinek. Državljani, podjetja in 
institucije vedno bolj sodelujejo v digitalni 
interakciji in transakcijah na socialnem, 
finančnem in tržnem področju življenja, 
razvoj interneta pa je prinesel tudi 
kibernetski kriminal, ki je vreden več 
milijard eurov na leto in kršitve zasebnosti 
prizadenejo posameznike ali združenja po 
vsej celini. Tudi kibernetski napadi imajo 
hude posledice za kritično infrastrukturo. 
Spremembe v naravi in dojemanju 
negotovosti v vsakodnevnem življenju in 
nepričakovane razmere bodo verjetno 
vplivali na zaupanje državljanov ne samo 
v institucije, ampak tudi v soljudi.
Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti 
in uporabljati inovativne tehnologije, 
rešitve, orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje 
med ponudniki in uporabniki, poiskati
rešitve za civilno varnost, povečati 
konkurenčnost evropskih varnostnih in 
storitvenih panog ter preprečevati zlorabo 
zasebnosti in kršitve človekovih pravic 
prek spleta in drugod ter se proti njim 
bojevati, obenem pa evropskim 
državljanom zagotoviti pravice in 
svoboščine posameznika.
Da bi lahko izboljšali čezmejno 
sodelovanje različnih služb za pomoč v 
sili, bi morali posebno pozornost nameniti 
interoperabilnosti in standardizaciji.
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In ne nazadnje, ker bi morale varnostne 
politike sodelovati z različnimi socialnimi 
politikami, bo krepitev družbene 
razsežnosti raziskav na področju varnosti 
pomemben vidik tega izziva.
6.1. (b) Utemeljitev in dodana vrednost 
Unije
Evropa in njeni državljani so upravičeno 
zaskrbljeni zaradi varnosti, zato je to za 
družbo ogromen izziv. Evropska unija, 
njeni državljani, industrija in mednarodni 
partnerji so soočeni z vrsto varnostnih 
groženj, kot so kriminal, terorizem, 
nezakonita trgovina in množične nesreče, 
ki jih povzroči človek ali so naravne 
nesreče. Te grožnje lahko sežejo prek 
meja in prizadenejo fizične tarče ali 
kibernetski prostor, povzročitelji napadov 
pa so različni. Napadi na informacijske 
ali komunikacijske sisteme javnih 
organov ali zasebnih subjektov ne 
spodkopavajo na primer le zaupanja 
državljanov v informacijske ali 
komunikacijske sisteme oziroma vodijo v 
neposredno finančno izgubo in izgubo 
poslovnih priložnosti, temveč lahko tudi 
resno ogrozijo kritično infrastrukturo in 
storitve, kot so oskrba z energijo, letalske 
storitve in druge prevozne storitve, 
preskrba z vodo in hrano, zdravstvena 
oskrba, finančne ali telekomunikacijske 
storitve.
Te grožnje bi lahko ogrozile notranje 
temelje naše družbe. Tehnologija in 
ustvarjalno oblikovanje lahko pomembno 
prispevata k oblikovanju odziva. Kljub 
vsemu je treba pri oblikovanju novih 
rešitev upoštevati, da morajo biti sredstva 
ustrezna in da morajo zadostiti družbenim 
zahtevam, predvsem v smislu 
zagotavljanja temeljnih pravic in 
svoboščin državljanov.
Tudi varnost je pomemben gospodarski 
izziv. Varnostni trg je v svetovnem merilu 
vreden med približno 100 in 300 milijoni 
milijard evrov na leto, delež Evrope pa je 
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približno 25–35 %. Poleg tega ta trg kljub 
sedanji gospodarski krizi hitro raste. 
Glede na morebitne posledice nekaterih 
groženj za storitve, mreže ali podjetja je 
takojšnja uporaba ustreznih rešitev na 
področju varnosti ključnega pomena za 
gospodarstvo in konkurenčnost evropskih 
proizvodnih panog.
Financiranje Unije v okviru tega izziva bo 
zato namenjeno razvoju, izvajanju in 
prilagajanju ključnih politik Unije, zlasti 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast, skupne zunanje in varnostne politike 
in strategije notranje varnosti Unije. 
Spodbujalo se bo sodelovanje z 
neposrednimi ukrepi Skupnega 
raziskovalnega središča.
6.1. (c) Splošne smernice dejavnosti
Cilj je podpora politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost in zagotavljanje 
spletne varnosti, zaupanja in zasebnosti 
na digitalnem enotnem trgu, obenem pa 
izboljšanje konkurenčnosti varnostnih in 
storitvenih panog Unije. Poudarek 
dejavnosti bo na raziskavah in razvoju 
naslednje generacije inovativnih rešitev –
z oblikovanjem novih konceptov in zasnov 
– ter interoperabilnih standardov. To bo 
uresničeno z razvojem inovativnih 
tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 
varnostne vrzeli in pomagajo pri 
zmanjšanju tveganj zaradi varnostnih 
groženj. Ukrepi, usmerjeni v misije, bodo 
vključevali zahteve različnih končnih 
uporabnikov (državljanov, podjetij in 
uprav, vključno z nacionalnimi in 
mednarodnimi organi, organi civilne 
zaščite, organi kazenskega pregona, 
mejnimi policijskimi organi itd.), da bi 
lahko upoštevali razvoj varnostnih 
groženj in zaščito zasebnosti ter potrebnih 
družbenih vidikov.
Raziskave v okviru tega izziva bodo zato 
podpirale skupno zunanjo in varnostno 
politiko ter notranjo varnostno strategijo 
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Unije, vključno s politikami za 
preprečevanje katastrof in odzivnost.
Dejavnosti se osredotočajo na:
(a) boj proti kriminalu in terorizmu, 
vključno s razumevanjem terorističnih 
zamisli in prepričanj ter bojem proti njim,
(b) zaščito kritične infrastrukture in 
izboljšanje njene odpornosti[5],
(c) krepitev varnosti z upravljanjem meja,
(d) povečanje spletne varnosti,
(e) povečanje odpornosti Evrope na krize 
in katastrofe,
(f) zagotavljanje zasebnosti in svobode ter 
izboljšanje družbenega, pravnega in 
etičnega razumevanja vseh področij 
varnosti, tveganj in upravljanja,
(g) podpiranje skupne varnostne in 
obrambne politike Unije ter razvoja 
civilno-vojaških zmogljivosti,
(h) izboljševanje standardizacije in 
interoperabilnosti varnostnih sistemov.

Or. en

Obrazložitev

V sedmem okvirnem programu so raziskave na področju varnosti samostojna tematika z 
odličnimi rezultati. Gre za program, ki ima eno najvišjih stopenj udeležbe MSP, omogoča 
uporabo in tržno usmerjene rešitve ter zagotavlja približno 50 % vseh javnih sredstev za 
raziskovanje na področju varnosti na evropski in nacionalni ravni. Poleg tega je Lizbonska 
pogodba omogočila EU več pristojnosti na področju varnosti. Povezane nove naloge bi bilo 
treba podpreti z ustrezno temo, ki obravnava raziskave na področju varnosti, v okviru 
Obzorja 2020.

Predlog spremembe 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključna področja pristojnosti Skupnega 
raziskovalnega središča bodo energija, 
promet, okolje in podnebne spremembe, 
kmetijstvo in zanesljiva preskrba s hrano, 
zdravje in varstvo potrošnikov, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, referenčni materiali ter varnost 
in zaščite (vključno z jedrsko v programu 
Euratom).

Ključna področja pristojnosti Skupnega 
raziskovalnega središča bodo energija, 
promet, okolje in podnebne spremembe, 
kmetijstvo in zanesljiva preskrba s hrano, 
zdravje in varstvo potrošnikov, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, referenčni materiali ter varnost 
in zaščita (vključno z jedrsko v programu 
Euratom). Dejavnosti Skupnega 
raziskovalnega središča na teh področjih 
se bodo izvajale ob upoštevanju ustreznih 
pobud na ravni regij, držav članic ali 
Unije v okviru perspektiv za oblikovanje 
Evropskega raziskovalnega prostora.

Or. en

Predlog spremembe 1758
Markus Pieper

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predvidevanje in napovedovanje –
proaktivno strateško razmišljanje o stanju 
in dogodkih na področju znanosti, 
tehnologije in družbe ter njihovih 
morebitnih posledicah za javno politiko;

(a) predvidevanje in napovedovanje –
proaktivno strateško razmišljanje o stanju 
in dogodkih na področju znanosti, okolja,
tehnologije in družbe ter njihovih 
morebitnih posledicah za javno politiko in 
posameznike;

Or. de

Obrazložitev

Povečevanje zmogljivosti EU za obvladovanje sprememb v okolju in njihovih vplivov s 
pomočjo proaktivnih strategij in oblikovanja strategij ukrepanja, npr. pri obvladovanju 
poplav.
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Predlog spremembe 1759
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo

(b) Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, produktivna morja in oceani s 
trajnostnim ribištvom in akvakulturo ter 
biogospodarstvo

Or. en

Predlog spremembe 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo

(b) Izzivi evropskega biogospodarstva: 
zanesljiva preskrba s hrano in njena 
varnost, trajnostno kmetijstvo in 
gozdarstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje

Or. en

Predlog spremembe 1761
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo

(b) Zanesljiva preskrba s hrano, njena 
kakovost in varnost, trajnostno kmetijstvo, 
morsko in pomorsko raziskovanje ter 
biogospodarstvo
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Or. en

Predlog spremembe 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiranje razvoja, izvajanja in 
spremljanja evropske kmetijske in ribiške 
politike, vključno varnost hrane in 
zanesljivo preskrbo z njo, in razvojem 
biogospodarstva, npr. z napovedmi glede 
proizvodnje pridelkov, tehničnimi in 
družbeno-ekonomskimi analizami ter 
modeliranjem.

Podpiranje razvoja, izvajanja in 
spremljanja evropske kmetijske in ribiške 
politike, vključno z varnostjo hrane in 
zanesljivo preskrbo z njo in razvojem 
biogospodarstva, npr. z napovedmi glede 
proizvodnje pridelkov, tehničnimi in 
družbeno-ekonomskimi analizami ter 
modeliranjem, pa tudi spodbujanje zdravih 
in produktivnih morij za vzpostavitev 
dobrega okoljskega stanja in doseganje 
ciljev „modre rasti“.

Or. en

Predlog spremembe 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiranje podnebnih in energetskih 
ciljev 20/20/20 z raziskavami glede 
tehnoloških in gospodarskih vidikov 
preskrbe z energijo, učinkovitosti, 
tehnologij z nizkimi emisijami ogljika, 
omrežij za prenos energije/električne 
energije.

Podpiranje podnebnih in energetskih 
ciljev 20/20/20 z raziskavami glede 
tehnoloških in gospodarskih vidikov 
preskrbe z energijo, učinkovitosti, 
tehnologij z nizkimi emisijami, omrežij za 
prenos energije/električne energije.

Or. en
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Predlog spremembe 1764
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Pametni, zeleni in integrirani prevoz (d) Pametni, zeleni in integrirani prevoz in 
mobilnost

Or. en

Predlog spremembe 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpiranje politike Unije za trajnostno in 
varno mobilnost oseb in blaga z 
laboratorijskimi študijami ter pristopi 
modeliranja in spremljanja, tudi na 
področjih tehnologij z nizkimi emisijami
ogljika za promet, kot so električna, čista 
in učinkovita vozila ter alternativna goriva, 
ter pametnih prometnih sistemov.

Podpiranje politike Unije za trajnostno,
varno in zanesljivo mobilnost oseb in blaga 
z laboratorijskimi študijami ter pristopi 
modeliranja in spremljanja, tudi na 
področjih tehnologij z nizkimi emisijami za 
promet, kot so električna, čista in 
učinkovita vozila ter alternativna goriva, 
ter pametnih prometnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 1766
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Podnebni ukrepi, učinkovita raba virov (e) Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita 
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in surovine raba virov in surovine

Or. en

Predlog spremembe 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka f – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Vključujoče, inovativne in varne 
družbe

(f) Evropa v spreminjajočem se svetu –
vključujoče in inovativne družbe, ki 
kritično razmišljajo

Or. en

Predlog spremembe 1768
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje notranje varnosti in zaščite z 
opredelitvijo in oceno slabosti pomembnih 
infrastruktur kot temeljnih sestavnih delov 
družbenih funkcij; in z oceno operativne 
zmogljivosti tehnologij, povezanih z 
digitalno identiteto. Obravnavanje izzivov 
svetovne varnosti, vključno z nastajajočimi 
ali hibridnimi grožnjami, s pomočjo 
razvoja naprednih orodij za podatkovno 
rudarjenje in analize ter za krizno 
upravljanje.

Spodbujanje notranje varnosti in zaščite z 
opredelitvijo in oceno slabosti pomembnih 
infrastruktur kot temeljnih sestavnih delov 
družbenih funkcij; in z oceno operativne, 
družbene in etične zmogljivosti tehnologij, 
povezanih z digitalno identiteto.
Obravnavanje izzivov svetovne varnosti, 
vključno z nastajajočimi ali hibridnimi 
grožnjami, s pomočjo razvoja naprednih 
orodij za podatkovno rudarjenje in analize 
ter za krizno upravljanje.

Or. en
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Predlog spremembe 1769
Markus Pieper

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 3 – točka 3.3 – točka f – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krepitev zmogljivosti Unije za upravljanje 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, s povečanim spremljanjem 
infrastruktur in razvojem globalnih 
informacijskih sistemov zgodnjega 
opozarjanja na številne nevarnosti in za 
upravljanje tveganja z uporabo okvirov, ki 
temeljijo na satelitskem opazovanju 
Zemlje.

Krepitev zmogljivosti Unije za upravljanje 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, s povečanim spremljanjem 
infrastruktur in razvojem preizkusnih 
naprav, globalnih informacijskih sistemov 
zgodnjega opozarjanja na številne 
nevarnosti in za upravljanje tveganja z 
uporabo okvirov, ki temeljijo na 
satelitskem opazovanju Zemlje.

Or. de

Obrazložitev

Obvladovanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, zahteva ne le opazovanje in 
opozarjanje, temveč tudi praktično pomoč, ko do nesreče pride – posebne preizkusne naprave, 
ki omogočajo praktično pripravo na nesreče, npr. hude poplave, so zato prav tako pomembne 
za zaščito družbe.

Predlog spremembe 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je vključiti trikotnik znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, ter tako 
okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope in 
obravnavati družbene izzive.

Posebni cilj je vključiti trikotnik znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, ter tako 
okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope in 
obravnavati zlasti družbene izzive.

Or. en
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Predlog spremembe 1771
Judith A. Merkies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je vključiti trikotnik znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, ter tako 
okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope in 
obravnavati družbene izzive.

Posebni cilj je vključiti trikotnik znanja, tj. 
raziskav, inovacij in izobraževanja, ter tako 
okrepiti in pospešiti inovacijsko 
zmogljivost Evrope in obravnavati 
družbene izzive.

Or. en

Predlog spremembe 1772
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju inovacijske zmogljivosti in 
sposobnosti ustvarjanja novih storitev, 
proizvodov in procesov se Evropa sooča s 
številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi.
Med številnimi glavnimi obravnavanimi 
vprašanji so: razmeroma slabi rezultati 
Evrope glede privabljanja nadarjenih ljudi 
in njihovega zadržanja; premalo 
izkoriščene obstoječe raziskovalne 
prednosti glede ustvarjanja gospodarske ali 
družbene vrednosti; nizke ravni 
podjetniške dejavnosti; obseg virov in 
centrov odličnosti, ki ne zadošča za 
konkurenčnost na svetovni ravni; ter 
preveliko število ovir za sodelovanje v 
okviru trikotnika znanj, tj. visokega 
šolstva, raziskav in podjetij, na evropski 
ravni.

Na področju inovacijske zmogljivosti in 
sposobnosti ustvarjanja novih storitev, 
proizvodov in procesov se Evropa sooča s 
številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi.
Med glavnimi obravnavanimi vprašanji so: 
razmeroma slabi rezultati Evrope glede 
privabljanja nadarjenih ljudi in njihovega 
zadržanja; premalo izkoriščene obstoječe 
raziskovalne prednosti glede ustvarjanja 
gospodarske ali družbene vrednosti; nizke 
ravni podjetniške dejavnosti in duha;
premalo izkoriščeni rezultati raziskav; 
ovire pri prenosu tehnologije in inovacij iz 
bolj razvitih regij v manj razvite; 
pomanjkanje ustreznih pobud za 
financiranje raziskav, razvoja in inovacij 
iz zasebnega sektorja; obseg virov v 
centrih odličnosti ter njihova velikost in 
kakovost, ki ne zadošča za konkurenčnost 
na svetovni ravni; ter preveliko število ovir 
za sodelovanje v okviru trikotnika znanj, tj. 
visokega šolstva, raziskav in podjetij, na 
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evropski ravni.

Or. en

Predlog spremembe 1773
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju inovacijske zmogljivosti in 
sposobnosti ustvarjanja novih storitev, 
proizvodov in procesov se Evropa sooča s 
številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi.
Med številnimi glavnimi obravnavanimi 
vprašanji so: razmeroma slabi rezultati 
Evrope glede privabljanja nadarjenih ljudi 
in njihovega zadržanja; premalo 
izkoriščene obstoječe raziskovalne 
prednosti glede ustvarjanja gospodarske ali 
družbene vrednosti; nizke ravni 
podjetniške dejavnosti; obseg virov in 
centrov odličnosti, ki ne zadošča za 
konkurenčnost na svetovni ravni; ter 
preveliko število ovir za sodelovanje v 
okviru trikotnika znanj, tj. visokega 
šolstva, raziskav in podjetij, na evropski 
ravni.

Na področju inovacijske zmogljivosti in 
sposobnosti ustvarjanja novih storitev, 
proizvodov in procesov se Evropa sooča s 
številnimi strukturnimi pomanjkljivostmi.
Med glavnimi obravnavanimi vprašanji so: 
razmeroma slabi rezultati Evrope glede 
privabljanja nadarjenih ljudi in njihovega 
zadržanja; osiromašenje tehničnih in 
znanstvenih veščin, ki so zgodovinsko 
zaznamovale različne regije; premalo 
izkoriščene obstoječe raziskovalne 
prednosti glede ustvarjanja gospodarske ali 
družbene vrednosti; nizke ravni 
podjetniške dejavnosti; obseg virov v 
centrih odličnosti, ki ne zadošča za 
konkurenčnost na svetovni ravni; ter 
preveliko število ovir za sodelovanje v 
okviru trikotnika znanj, tj. visokega 
šolstva, raziskav in podjetij, na evropski 
ravni.

Or. it

Predlog spremembe 1774
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo ta vprašanja obravnaval s EIT bo ta vprašanja obravnaval s 



AM\907850SL.doc 139/155 PE492.790v01-00

SL

spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij. To bo 
dosegel s spodbujanjem vključevanja 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni, s čimer bo ustvaril nova 
okolja, ugodna za inovacije, ter s 
spodbujanjem in podpiranjem nove 
generacije podjetnikov. S tem bo EIT v 
celoti prispeval k ciljem strategije 
Evropa 2020 in zlasti pobudam Unija 
inovacij ter Mladi in mobilnost.

spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij, saj je edini 
instrument znotraj Obzorja 2020, ki 
zajema trikotnik znanja.  To bo dosegel s 
spodbujanjem vključevanja visokega 
šolstva, raziskav in inovacij na najvišji 
ravni, s čimer bo ustvaril nova okolja, 
ugodna za inovacije, ter s spodbujanjem in 
podpiranjem nove generacije podjetnikov s 
podjetniškimi izkušnjami in veščinami, 
dejanskih nosilcev inovacij, ki bodo 
množili evropski potencial za ustvarjanje 
inovativnih odcepljenih in novo 
ustanovljenih podjetij.  S tem bo EIT v 
celoti prispeval k ciljem strategije 
Evropa 2020 in zlasti pobudam Unija 
inovacij ter Mladi in mobilnost.

Or. en

Predlog spremembe 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo ta vprašanja obravnaval s 
spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij. To bo 
dosegel s spodbujanjem vključevanja 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni, s čimer bo ustvaril nova 
okolja, ugodna za inovacije, ter s 
spodbujanjem in podpiranjem nove 
generacije podjetnikov. S tem bo EIT v 
celoti prispeval k ciljem strategije 
Evropa 2020 in zlasti pobudam Unija 
inovacij ter Mladi in mobilnost.

EIT bo ta vprašanja obravnaval s 
spodbujanjem strukturnih sprememb na 
evropskem področju inovacij. To bo 
dosegel s spodbujanjem vključevanja 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni, s čimer bo ustvaril nova 
okolja, ugodna za inovacije, ter s 
spodbujanjem in podpiranjem nove 
generacije podjetnikov. S tem bo EIT v 
celoti prispeval k ciljem strategije 
Evropa 2020 in zlasti pobudam Unija 
inovacij ter Mladi in mobilnost. Poleg tega 
bi Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo ter njegove skupnosti znanj in 
inovacij morali spodbujati sinergijo in 
sodelovanje med stebri programa Obzorje 
2020 in z drugimi ustreznimi pobudami.
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Or. en

Predlog spremembe 1776
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna značilnost EIT je vključevanje
izobraževanja in podjetništva z 
raziskavami in inovacijami kot povezav v 
enotni inovacijski verigi po vsej Uniji in 
onkraj nje.

Posebna značilnost EIT je povezovanje
visokega šolstva in podjetništva z 
raziskavami in inovacijami v enotno 
inovacijsko verigo po vsej Uniji in onkraj 
nje.

Or. en

Predlog spremembe 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko.
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja.
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve.

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko.
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja.
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve. Podjetja bi morala imeti 
pomembno vlogo pri vodenju dejavnosti v 
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skupnostih znanja in inovacij, te pa bi 
morale biti zmožne pritegniti naložbe in 
dolgoročne zaveze poslovnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 1778
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko.
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja.
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve.

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko in je 
usmerjen v doseganje rezultatov.
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja.
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 1779
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
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deluje v skladu s poslovno logiko.
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja.
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve.

deluje v skladu s poslovno logiko.
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja.
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, usmerjen v 
rezultate, vključno z ambicioznim 
portfeljem dejavnosti od izobraževanja do 
ustanavljanja podjetij, z jasnimi cilji in 
rezultati, ki so namenjeni doseganju tako 
družbenega kot tržnega učinka. Veljavna 
pravila glede udeležbe, ocenjevanja in 
spremljanja skupnosti znanj in inovacij 
omogočajo hitre, poslovne odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 1780
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko.
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja.
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
odločitve.

EIT prek svojih skupnosti znanj in inovacij 
deluje v skladu s poslovno logiko.
Predpogoj je trdno vodstvo: vsaka skupnost 
znanja in inovacij ima svojega izvršnega 
direktorja. Partnerje skupnosti znanja in 
inovacij zastopa en pravni subjekt za bolj 
poenostavljen postopek odločanja.
Skupnosti znanj in inovacij morajo 
pripraviti letni poslovni načrt, vključno z 
ambicioznim portfeljem dejavnosti od 
izobraževanja do ustanavljanja podjetij, z 
jasnimi cilji in rezultati, ki so namenjeni 
doseganju tako družbenega kot tržnega 
učinka ter nedvomne dodane vrednosti, 
določene s pristopom, usmerjenim v 
rezultate. Veljavna pravila glede udeležbe, 
ocenjevanja in spremljanja skupnosti znanj 
in inovacij omogočajo hitre, poslovne 
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odločitve.

Or. it

Obrazložitev

Sklicevanje na pristop, ki temelji na rezultatih, v naslovu se ne odraža v besedilu odstavka, v 
katerem bi tudi morala biti jasno navedena dodana vrednost, ki jo določa ta pristop. 

Predlog spremembe 1781
Alyn Smith

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupnosti znanj in inovacij EIT so zelo 
povezane družbe, ki povezujejo partnerje iz 
industrije, visokega šolstva, raziskovalnih 
in tehnoloških inštitutov, znanih po svoji 
odličnosti. Skupnosti znanj in inovacij 
partnerjem na svetovni ravni omogočajo 
združevanje v novih, čezmejnih oblikah, 
kar najbolje izrabljajo obstoječa sredstva in 
odpirajo dostop do novih poslovnih 
priložnosti prek novih vrednostnih verig, 
pri čemer obravnavajo obsežnejše izzive z 
višjim tveganjem.

Skupnosti znanj in inovacij EIT so zelo 
povezane družbe, ki povezujejo partnerje iz 
industrije, visokega šolstva, raziskovalnih 
in tehnoloških inštitutov, znanih po svoji 
odličnosti. Skupnosti znanj in inovacij 
partnerjem na svetovni ravni omogočajo 
združevanje v novih, čezmejnih oblikah, 
kar najbolje izrabljajo obstoječa sredstva in 
odpirajo dostop do novih poslovnih 
priložnosti prek novih vrednostnih verig, 
pri čemer obravnavajo obsežnejše izzive z 
višjim tveganjem. Bistveno je, da 
skupnosti znanj in inovacij malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo priložnost, 
da v celoti sodelujejo pri vseh njihovih 
dejavnostih: del strategije skupnosti znanj 
in inovacij za rast bi morala biti širitev 
sodelovanja na nove udeležence z novimi 
idejami ter zlasti povečanje sodelovanja 
malih in srednjih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 1782
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupnosti znanj in inovacij EIT so zelo 
povezane družbe, ki povezujejo partnerje iz 
industrije, visokega šolstva, raziskovalnih 
in tehnoloških inštitutov, znanih po svoji 
odličnosti. Skupnosti znanj in inovacij 
partnerjem na svetovni ravni omogočajo 
združevanje v novih, čezmejnih oblikah, 
kar najbolje izrabljajo obstoječa sredstva in 
odpirajo dostop do novih poslovnih 
priložnosti prek novih vrednostnih verig, 
pri čemer obravnavajo obsežnejše izzive z 
višjim tveganjem.

Skupnosti znanj in inovacij EIT so zelo 
povezane družbe, ki povezujejo partnerje iz 
industrije, visokega šolstva, raziskovalnih 
in tehnoloških inštitutov, znanih po svoji 
odličnosti. Skupnosti znanj in inovacij 
partnerjem na svetovni ravni omogočajo 
združevanje v novih, dolgoročnih,
čezmejnih oblikah, kar najbolje izrabljajo 
obstoječa sredstva in odpirajo dostop do 
novih poslovnih priložnosti prek novih 
vrednostnih verig, pri čemer obravnavajo 
obsežnejše izzive z višjim tveganjem.

Or. en

Predlog spremembe 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupnosti znanj in inovacij EIT so zelo 
povezane družbe, ki povezujejo partnerje iz
industrije, visokega šolstva, raziskovalnih 
in tehnoloških inštitutov, znanih po svoji 
odličnosti. Skupnosti znanj in inovacij 
partnerjem na svetovni ravni omogočajo 
združevanje v novih, čezmejnih oblikah, 
kar najbolje izrabljajo obstoječa sredstva in 
odpirajo dostop do novih poslovnih 
priložnosti prek novih vrednostnih verig, 
pri čemer obravnavajo obsežnejše izzive z 
višjim tveganjem.

Skupnosti znanj in inovacij EIT so zelo 
povezane družbe, ki povezujejo partnerje iz 
industrije, vključno z MSP, visokega 
šolstva, raziskovalnih in tehnoloških 
inštitutov, znanih po svoji odličnosti.
Skupnosti znanj in inovacij partnerjem na 
svetovni ravni omogočajo združevanje v 
novih, čezmejnih oblikah, kar najbolje 
izrabljajo obstoječa sredstva in odpirajo 
dostop do novih poslovnih priložnosti prek 
novih vrednostnih verig, pri čemer 
obravnavajo obsežnejše izzive z višjim 
tveganjem.

Or. en
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Predlog spremembe 1784
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 5 – točka 2 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadarjenost je ključna za inovacije. S 
postavljanjem študentov, raziskovalcev in 
podjetnikov v središče svojega 
inovacijskega modela EIT spodbuja ljudi in 
njihovo sodelovanje. EIT bo zagotovil 
podjetniško in ustvarjalno kulturo in 
interdisciplinarno izobraževanje 
nadarjenim ljudem s pomočjo EIT 
pridobljenih magisterijev in doktoratov, kar 
naj bi postala mednarodno priznana 
znamka odličnosti. S tem EIT močno 
spodbuja mobilnost znotraj trikotnika 
znanja.

Nadarjenost je ključna za inovacije. S 
postavljanjem študentov, raziskovalcev in 
podjetnikov v središče svojega 
inovacijskega modela EIT spodbuja ljudi in 
njihovo sodelovanje. EIT bo zagotovil 
podjetniško in ustvarjalno kulturo in 
interdisciplinarno izobraževanje 
nadarjenim ljudem s pomočjo v okviru EIT 
pridobljenih magisterijev in doktoratov, pa 
tudi poletnih šol in tečajev na daljavo za 
vodilne delavce, kar naj bi postala svetovno
priznana znamka odličnosti. S tem EIT 
močno spodbuja mobilnost znotraj 
trikotnika znanja.

Or. en

Predlog spremembe 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT v glavnem, ampak ne izrecno, deluje 
prek skupnosti znanj in inovacij na 
področjih družbenih izzivov, ki so izredno 
pomembni za skupno prihodnost Evrope.
Čeprav so skupnosti znanj in inovacij 
precej neodvisne pri opredeljevanju lastnih 
strategij in dejavnosti, obstajajo številne 
inovativne značilnosti, ki so skupne vsem 
skupnostim znanj in inovacij. EIT bo poleg 
tega povečal svoj učinek z dajanjem na 
razpolago izkušenj, ki so jih nabrale 
skupnosti znanj in inovacij, po vsej Uniji in
z aktivnim spodbujanjem nove kulture 

EIT v glavnem, ampak ne izključno, deluje 
prek skupnosti znanj in inovacij na 
področjih družbenih izzivov, ki so izredno 
pomembni za skupno prihodnost Evrope.
Čeprav so skupnosti znanj in inovacij 
precej neodvisne pri opredeljevanju lastnih 
strategij in dejavnosti, obstajajo številne 
inovativne značilnosti, ki so skupne vsem 
skupnostim znanj in inovacij, pri čemer si 
je treba prizadevati za usklajevanje in 
sinergije. EIT bo poleg tega povečal svoj 
učinek z dajanjem na razpolago izkušenj, 
ki so jih nabrale skupnosti znanj in 
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izmenjave znanja. inovacij, po vsej Uniji, z razširjanjem 
dobrih praks o tem, kako povezati 
trikotnik znanja in razvoj podjetništva, 
spodbujanjem vključitve dodatnih 
partnerjev in aktivnim spodbujanjem nove 
kulture izmenjave znanja.

Or. en

Predlog spremembe 1786
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT v glavnem, ampak ne izrecno, deluje 
prek skupnosti znanj in inovacij na 
področjih družbenih izzivov, ki so izredno 
pomembni za skupno prihodnost Evrope.
Čeprav so skupnosti znanj in inovacij 
precej neodvisne pri opredeljevanju lastnih 
strategij in dejavnosti, obstajajo številne 
inovativne značilnosti, ki so skupne vsem 
skupnostim znanj in inovacij. EIT bo poleg 
tega povečal svoj učinek z dajanjem na 
razpolago izkušenj, ki so jih nabrale 
skupnosti znanj in inovacij, po vsej Uniji in 
z aktivnim spodbujanjem nove kulture 
izmenjave znanja.

EIT v glavnem deluje prek skupnosti znanj 
in inovacij na področjih z dejanskim 
inovacijskim potencialom. Čeprav so 
skupnosti znanj in inovacij precej 
neodvisne pri opredeljevanju lastnih 
strategij in dejavnosti, obstajajo številne 
inovativne značilnosti, ki so skupne vsem 
skupnostim znanj in inovacij. EIT bo poleg 
tega povečal svoj učinek z dajanjem na 
razpolago izkušenj, ki so jih nabrale 
skupnosti znanj in inovacij, po vsej Uniji in 
z aktivnim spodbujanjem nove kulture 
izmenjave znanja.

Or. en

Predlog spremembe 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT v glavnem, ampak ne izrecno, deluje EIT v glavnem, ampak ne izključno, deluje 
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prek skupnosti znanj in inovacij na 
področjih družbenih izzivov, ki so izredno 
pomembni za skupno prihodnost Evrope.
Čeprav so skupnosti znanj in inovacij 
precej neodvisne pri opredeljevanju lastnih 
strategij in dejavnosti, obstajajo številne 
inovativne značilnosti, ki so skupne vsem 
skupnostim znanj in inovacij. EIT bo poleg 
tega povečal svoj učinek z dajanjem na 
razpolago izkušenj, ki so jih nabrale 
skupnosti znanj in inovacij, po vsej Uniji in 
z aktivnim spodbujanjem nove kulture 
izmenjave znanja.

prek skupnosti znanj in inovacij, zlasti na 
področjih družbenih izzivov, ki so izredno 
pomembni za skupno prihodnost Evrope.
Čeprav so skupnosti znanj in inovacij 
precej neodvisne pri opredeljevanju lastnih 
strategij in dejavnosti, obstajajo številne 
inovativne značilnosti, ki so skupne vsem 
skupnostim znanj in inovacij. EIT bo poleg 
tega povečal svoj učinek z dajanjem na 
razpolago izkušenj, ki so jih nabrale 
skupnosti znanj in inovacij, po vsej Uniji in 
z aktivnim spodbujanjem nove kulture 
izmenjave znanja.

Or. en

Predlog spremembe 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT je usmerjen k sprostitvi inovacijskega 
potenciala ljudi in izkorišča njihove zamisli 
ne glede na njihov položaj v inovacijski 
verigi. S tem bo EIT pomagal pri reševanju
„evropskega paradoksa“, da odlične 
obstoječe raziskave še zdaleč niso v celoti 
izkoriščene. S tem EIT pomaga pri prenosu 
zamisli na trg. Zlasti prek svojih skupnosti 
znanj in inovacij ter svoje osredotočenosti 
na spodbujanje podjetniškega razmišljanja 
bo ustvaril nove poslovne priložnosti tako 
v obliki zagonov in izločitev dejavnosti v 
novo podjetje kot tudi znotraj obstoječe 
industrije.

EIT je usmerjen k sprostitvi inovacijskega 
potenciala ljudi in izkorišča njihove zamisli 
ne glede na njihov položaj v inovacijski 
verigi. S tem bo EIT pomagal pri reševanju
„evropskega paradoksa“, da odlične 
obstoječe raziskave še zdaleč niso v celoti 
izkoriščene. S tem EIT pomaga pri prenosu 
zamisli na trg. EIT mora zagotoviti odprt 
dostop do vseh visokokakovostnih 
evropskih raziskovalnih skupnosti. Zlasti 
prek svojih skupnosti znanj in inovacij ter 
svoje osredotočenosti na spodbujanje 
podjetniškega razmišljanja bo ustvaril nove 
poslovne priložnosti tako v obliki zagonov 
in izločitev dejavnosti v novo podjetje kot 
tudi znotraj obstoječe industrije.

Or. en
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Predlog spremembe 1789
Judith A. Merkies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT je usmerjen k sprostitvi inovacijskega 
potenciala ljudi in izkorišča njihove zamisli 
ne glede na njihov položaj v inovacijski 
verigi. S tem bo EIT pomagal pri reševanju
„evropskega paradoksa“, da odlične 
obstoječe raziskave še zdaleč niso v celoti 
izkoriščene. S tem EIT pomaga pri prenosu 
zamisli na trg. Zlasti prek svojih skupnosti 
znanj in inovacij ter svoje osredotočenosti 
na spodbujanje podjetniškega razmišljanja 
bo ustvaril nove poslovne priložnosti tako 
v obliki zagonov in izločitev dejavnosti v 
novo podjetje kot tudi znotraj obstoječe 
industrije.

EIT je usmerjen k sprostitvi inovacijskega 
potenciala ljudi in izkorišča njihove zamisli 
ne glede na njihov položaj v inovacijski 
verigi. S tem bo EIT pomagal pri reševanju
„evropskega paradoksa“, da odlične 
obstoječe raziskave še zdaleč niso v celoti 
izkoriščene. S tem EIT pomaga pri prenosu 
zamisli na trg in pri spodbujanju 
ozaveščenosti o pomenu prenašanja 
znanstvenih odkritij v industrijo. Zlasti 
prek svojih skupnosti znanj in inovacij ter 
svoje osredotočenosti na spodbujanje 
podjetniškega razmišljanja bo ustvaril nove 
poslovne priložnosti tako v obliki zagonov 
in izločitev dejavnosti v novo podjetje kot 
tudi znotraj obstoječe industrije.

Or. en

Predlog spremembe 1790
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT je usmerjen k sprostitvi inovacijskega 
potenciala ljudi in izkorišča njihove zamisli 
ne glede na njihov položaj v inovacijski 
verigi. S tem bo EIT pomagal pri reševanju
„evropskega paradoksa“, da odlične 
obstoječe raziskave še zdaleč niso v celoti 
izkoriščene. S tem EIT pomaga pri prenosu 
zamisli na trg. Zlasti prek svojih skupnosti 
znanj in inovacij ter svoje osredotočenosti 
na spodbujanje podjetniškega razmišljanja 
bo ustvaril nove poslovne priložnosti tako 

EIT je usmerjen k sprostitvi inovacijskega 
potenciala ljudi in izkorišča njihove zamisli 
ne glede na njihov položaj v inovacijski 
verigi. S tem bo EIT pomagal pri reševanju
„evropskega paradoksa“, da odlične 
obstoječe raziskave še zdaleč niso v celoti 
izkoriščene. S tem EIT pomaga pri prenosu 
zamisli iz laboratorija na trg. Zlasti prek 
svojih skupnosti znanj in inovacij ter svoje 
osredotočenosti na spodbujanje 
podjetniškega razmišljanja bo ustvaril nove 
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v obliki zagonov in izločitev dejavnosti v 
novo podjetje kot tudi znotraj obstoječe 
industrije.

poslovne priložnosti tako v obliki zagonov 
in izločitev dejavnosti v novo podjetje kot 
tudi znotraj obstoječe industrije.

Or. en

Predlog spremembe 1791
Judith A. Merkies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe ali trajnostna 
energija. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo 
EIT spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 
raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki
sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij.

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe ali trajnostna 
energija. EIT bo to naredil s sektorskimi 
in medsektorskimi inovacijami, ki
temeljijo na odličnosti na posameznih 
področjih, in cilja na sektorje, sposobne 
soočanja z globalnimi izzivi.

Or. en

Predlog spremembe 1792
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe ali trajnostna 
energija. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo EIT 
spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 
raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki 

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na področja z resničnim 
inovacijskim potencialom, ki so jasno 
povezana z družbenimi izzivi, 
obravnavanimi v okviru programa 
Obzorje 2020. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo EIT 
spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 



PE492.790v01-00 150/155 AM\907850SL.doc

SL

sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij. raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki 
sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 1793
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe ali trajnostna 
energija. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo EIT 
spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 
raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki 
sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij.

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe ali trajnostna 
energija, kot so določeni v strateškem 
inovacijskem programu. Z obravnavanjem 
ključnih družbenih izzivov na celosten 
način bo EIT spodbujal inter- in 
multidisciplinarne pristope ter pomagal pri 
osredotočanju raziskovalnih prizadevanj 
partnerjev, ki sodelujejo v skupnostih znanj 
in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 1794
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost, kot so 
podnebne spremembe ali trajnostna 
energija. Z obravnavanjem ključnih 
družbenih izzivov na celosten način bo EIT 
spodbujal inter- in multidisciplinarne 
pristope ter pomagal pri osredotočanju 

Temelj strategije in dejavnosti EIT bo 
osredotočenost na družbene izzive, ki so 
izredno pomembni za prihodnost. Z 
obravnavanjem ključnih družbenih izzivov 
na celosten način bo EIT spodbujal inter-
in multidisciplinarne pristope ter pomagal 
pri osredotočanju raziskovalnih 
prizadevanj partnerjev, ki sodelujejo v 
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raziskovalnih prizadevanj partnerjev, ki 
sodelujejo v skupnostih znanj in inovacij.

skupnostih znanj in inovacij.

Or. it

Predlog spremembe 1795
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki so jo sprožili 
zahtevni družbeni in gospodarski izzivi. S 
tem bo imel EIT ključno vlogo pri 
spodbujanju k priznavanju novih stopenj in 
diplom v državah članicah.

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki jih sprožajo 
stalne spremembe družbe, gospodarstva in 
trga dela. S tem bo imel EIT ključno vlogo 
pri spodbujanju k priznavanju novih 
stopenj in diplom v državah članicah.

Or. it

Predlog spremembe 1796
Judith A. Merkies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki so jo sprožili 
zahtevni družbeni in gospodarski izzivi. S 
tem bo imel EIT ključno vlogo pri 
spodbujanju k priznavanju novih stopenj in 
diplom v državah članicah.

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter podpira in lajša razvoj novih in 
inovativnih izobraževalnih programov, ki 
bodo odražali potrebo po novih profilih, ki 
so jo sprožili zahtevni družbeni in 
gospodarski izzivi. S tem bo imel EIT 
ključno vlogo pri spodbujanju k 
priznavanju novih stopenj in diplom v 
državah članicah.
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Or. en

Predlog spremembe 1797
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki so jo sprožili 
zahtevni družbeni in gospodarski izzivi. S 
tem bo imel EIT ključno vlogo pri 
spodbujanju k priznavanju novih stopenj in 
diplom v državah članicah.

EIT celostno vključuje izobraževanje in 
usposabljanje na vseh stopnjah poklicnega 
razvoja ter razvija nove in inovativne 
izobraževalne programe, ki bodo odražali 
potrebo po novih profilih, ki so jo sprožili 
zahtevni družbeni in gospodarski izzivi. S 
tem bo imel EIT ključno vlogo pri 
spodbujanju k priznavanju novih stopenj in 
diplom v državah članicah pod priznano 
oznako odličnosti EIT.

Or. en

Predlog spremembe 1798
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo imel tudi pomembno vlogo pri 
natančnem prilagajanju koncepta 
„podjetništvo“ prek svojih izobraževalnih 
programov, ki spodbujajo podjetništvo v 
okviru visoko-intenzivnega znanja, pri 
čemer temeljijo na inovativnih raziskavah 
in prispevajo k rešitvam z velikim 
pomenom za družbo.

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Nevarno je povezati koncept podjetništva samo z izobraževalnimi programi, saj to pomeni 
vnaprejšnjo odločitev, kdo lahko postane podjetnik in kdo ne.

Predlog spremembe 1799
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo na področju inovacij in za razvoj 
skupne kulture inovacij in prenosa znanja 
uveljavljal nove pionirske pristope, med 
drugim z izmenjavo različnih izkušenj 
njegovih skupnosti znanj in inovacij prek 
različnih mehanizmov za razširjanje, kot
sta platforma zainteresiranih strani in 
štipendijska shema.

EIT bo na področju inovacij in za razvoj 
skupne kulture inovacij in prenosa znanja 
uveljavljal nove pionirske pristope, med 
drugim z izmenjavo različnih izkušenj 
njegovih skupnosti znanj in inovacij prek 
različnih mehanizmov za razširjanje, kot so
platforma zainteresiranih strani, nagrade in
tekmovanja, razstave izdelkov in 
postopkov, združenja intelektualne 
lastnine in patentna združenja ter
štipendijska shema.

Or. en

Predlog spremembe 1800
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo precej prispeval k ciljem iz 
Obzorja 2020, zlasti z obravnavanjem 
družbenih izzivov, na način, ki bo 
dopolnjeval druge pobude na tem.
Preskusil bo nove in poenostavljene 
pristope na področju financiranja in 
vodenja ter imel tako pionirsko vlogo na 
področju inovacij v Evropi. Njegov pristop 
bo trdno temeljil na močnem učinku 

EIT bo precej prispeval k ciljem iz 
Obzorja 2020, zlasti z obravnavanjem 
družbenih izzivov, na način, ki bo 
dopolnjeval druge pobude na teh 
področjih. Preskusil bo nove in 
poenostavljene pristope na področju 
financiranja in vodenja ter imel tako 
pionirsko vlogo na področju inovacij v 
Evropi. Njegov pristop bo trdno temeljil na 
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vzvoda ter mobiliziral javna in zasebna 
sredstva. Poleg tega bo uporabljal 
popolnoma nove namenske družbe za 
usmerjeno podporo posameznim 
dejavnostim prek sklada EIT.

močnem učinku vzvoda ter mobiliziral 
javna in zasebna sredstva. Poleg tega bo 
uporabljal popolnoma nove namenske 
družbe za usmerjeno podporo posameznim 
dejavnostim.

Or. it

Predlog spremembe 1801
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prek skupnosti znanj in inovacij ter 
njihovih skupnih središč – vozlov 
odličnosti, ki združujejo partnerje s 
področja visokega šolstva, raziskav in 
podjetij na določeni geografski lokaciji –
bo EIT povezan tudi z regionalno politiko.
Zlasti bo zagotovil boljšo povezavo med 
institucijami visokega šolstva ter 
regionalnimi inovacijami in rastjo v okviru 
regionalnih in nacionalnih strategij za 
pametno specializacijo. S tem bo prispeval 
k ciljem kohezijske politike Unije.

Prek skupnosti znanj in inovacij ter 
njihovih skupnih središč – vozlov 
odličnosti, ki združujejo partnerje s 
področja visokega šolstva, raziskav in 
podjetij na določeni geografski lokaciji –
bo EIT povezan tudi z regionalno politiko.
Zlasti bo zagotovil boljšo povezavo med 
institucijami visokega šolstva, trgom dela
ter regionalnimi in lokalnimi inovacijami 
in rastjo v okviru lokalnih, regionalnih in 
nacionalnih strategij za pametno 
specializacijo. S tem bo prispeval k ciljem 
kohezijske politike Unije.

Or. it

Obrazložitev

Če ne bo nobene povezave med visokošolskim izobraževanjem in trgom dela, zlasti na lokalni 
in regionalni ravni, Evropa ne bo mogla rešiti enega glavnih problemov, ki ovira 
gospodarsko rast.

Predlog spremembe 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Prek skupnosti znanj in inovacij ter 
njihovih skupnih središč – vozlov 
odličnosti, ki združujejo partnerje s 
področja visokega šolstva, raziskav in 
podjetij na določeni geografski lokaciji –
bo EIT povezan tudi z regionalno politiko.
Zlasti bo zagotovil boljšo povezavo med 
institucijami visokega šolstva ter 
regionalnimi inovacijami in rastjo v okviru 
regionalnih in nacionalnih strategij za 
pametno specializacijo. S tem bo prispeval 
k ciljem kohezijske politike Unije.

Prek skupnosti znanj in inovacij ter 
njihovih skupnih središč – vozlov 
odličnosti, ki združujejo partnerje s 
področja visokega šolstva, raziskav in 
podjetij na določeni geografski lokaciji –
bo EIT povezan tudi z regionalno politiko.
Zlasti bo zagotovil boljšo povezavo med 
institucijami visokega šolstva ter 
regionalnimi inovacijami in rastjo v okviru 
regionalnih in/ali nacionalnih strategij za 
pametno specializacijo. S tem bo prispeval 
k ciljem kohezijske politike Unije.

Or. en


