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Predlog spremembe 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zdravje, demografske spremembe in 
blaginja

1. Zdravje in blaginja

Or. en

Predlog spremembe 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni,
izboljšuje dobro počutje, zmanjšuje 
invalidnost, odvisnost in socialno 
izključenost ter je stroškovno učinkovito.
Zdravstveno varstvo in preprečevanje 
bolezni sta prav tako odvisna od 
razumevanja zdravstvenih dejavnikov, 
učinkovitih preventivnih orodij, npr. cepiv, 
učinkovitega spremljanja zdravja, nadzora 
bolezni ter pripravljenosti nanjo ter 
učinkovitih preventivnih programov.
Upoštevajo se tudi kulturna, socialna, 
vedenjska in psihološka rasežnost zdravja. 
Družbene in humanistične vede imajo 
lahko pomembno vlogo v razumevanju 
zdravja in blaginje.

Or. en

Predlog spremembe 588
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Učinkovito zdravstveno varstvo, podprto s 
trdnimi dokazi, preprečuje bolezni, 
izboljšuje dobro počutje in je stroškovno 
učinkovito. Zdravstveno varstvo in 
preprečevanje bolezni sta prav tako 
odvisna od razumevanja zdravstvenih 
dejavnikov, učinkovitih preventivnih 
orodij, npr. dejavnega in zdravega 
življenjskega sloga, cepiv, učinkovitega 
spremljanja zdravja, nadzora bolezni ter 
pripravljenosti nanjo, učinkovitih 
preventivnih programov in boljšega ter 
bolj povezanega zagotavljanja 
zdravstvenega varstva, osredotočenega na 
bolnika.

Or. en

Predlog spremembe 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Uspešna prizadevanja za preprečevanje, 
obvladovanje in zdravljenje bolezni, 
invalidnosti in omejene funkcionalnosti 
podpira temeljno razumevanje vzrokov, 
procesov in vplivov, pa tudi dejavnikov, na 
katerih temeljita dobro zdravje in dobro 
počutje. Učinkovita izmenjava podatkov in 
povezovanje teh podatkov z realnimi 
obsežnimi kohortnimi študijami sta prav 
tako bistvenega pomena, kot je prenos 
raziskav v klinično prakso, zlasti s 
kliničnimi študijami. Pri prenosu 
rezultatov raziskav od osnovnih raziskav v 
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klinično prakso, morajo klinični preizkusi 
določiti prednostno povezavo med 
rezultati, pridobljenimi v laboratoriju, in 
bolnikom prek translacijskih raziskav: 
pristop „od klopi do postelje“.

Or. en

Predlog spremembe 590
Norbert Glante

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe, vendar tudi raziskave in 
razvoj socialnih inovacij. Če naj bi se 
učinkovito zdravstveno varstvo in oskrba 
ohranila pri vseh starostnih skupinah, si je 
treba prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega, ekonomskega in 
duševnega dobrega počutja. Posebno 
pozornost je treba posvetiti kroničnim 
boleznim, kot so rak, bolezni srca in 
ožilja, revmatične in mišično-skeletne 
bolezni, sladkorna bolezen ter bolezni 
dihal in duševne bolezni. 

Or. de

Obrazložitev

Pozornost bi bilo treba posvetiti boleznim, ki so še posebej pogoste in imajo zlasti pomemben 
vpliv na družbo kot celoto. V mnogih primerih o vzrokih in možnem zdravljenju teh bolezni ni 
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veliko znanega, zato je še posebej treba uskladiti evropsko raziskovalno financiranje.

Predlog spremembe 591
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega, ekonomskega in 
duševnega dobrega počutja. Posebno 
pozornost je treba posvetiti kroničnim 
boleznim, kot so rak, bolezni srca in 
ožilja, revmatične in mišično-skeletne 
bolezni, diabetes ter bolezni dihal in 
duševne bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Revmatične in mišično-skeletne bolezni niso samo glavni vzrok izgube dela in predčasnega 
upokojevanja, temveč tudi invalidnosti in manjše mobilnosti ter izredno bremenijo družine, 
delodajalce, zavarovalnice ter sisteme socialnega in zdravstvenega varstva po vsej EU. 
Uvrstiti bi jih bilo treba na seznam hudih kroničnih bolezni, saj so enako ali v nekaterih 
primerih celo bolj pomembne, kar zadeva pojavnost in vpliv na sisteme javnega zdravstva.
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Predlog spremembe 592
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, rehabilitaciji 
in ponovnem usposabljanju, da se opredeli 
in podpre razširjanje najboljše prakse v 
zdravstveno-varstvenem sektorju ter 
celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Or. fr

Predlog spremembe 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 

Vedno večje breme bolezni, zlasti 
kroničnih, in invalidnosti zaradi staranja 
prebivalstva pomeni tudi večje zahteve za 
zdravstveni sektor in sektor oskrbe. Če naj 
bi se učinkovito zdravstveno varstvo in 
oskrba ohranila pri vseh starostnih 
skupinah, si je treba prizadevati izboljšati 
odločanje o preprečevanju in zdravljenju, 
da se opredeli in podpre razširjanje 
najboljše prakse v zdravstveno-varstvenem 
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ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

sektorju ter celostna oskrba in prenos 
tehnoloških, organizacijskih in socialnih 
inovacij, ki starejšim omogočajo, da 
ostanejo aktivni in neodvisni. To bo 
izboljšalo fizično, socialno in duševno 
počutje ter ga podaljšalo.

Or. es

Predlog spremembe 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo pripomoglo tudi k 
povečanju in podaljšanju njihovega 
fizičnega, socialnega, ekonomskega in 
duševnega dobrega počutja. Posebno 
pozornost je treba posvetiti kroničnim 
boleznim, kot so rak, bolezni srca in 
ožilja,revmatične in mišično-skeletne 
bolezni, diabetes ter bolezni dihal in 
duševne bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije ne navaja posebnih bolezni, kar bi bilo primerneje, da se prepreči 
prekomerno omejevanje. Če pa se sprejme odločitev, da se da nekaterim boleznim prednost, 
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imamo dokaze o tem, da so revmatične in mišično-skeletne bolezni med najbolj 
prevladujočimi, onesposabljajočimi in dragimi kroničnimi nenalezljivimi obolenji, ki 
prizadenejo evropsko prebivalstvo, ter si zato navedbo zaslužijo.

Predlog spremembe 595
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba, tudi z vključitvijo 
intervencij komplementarne in
alternativne medicine, ter prenos 
tehnoloških, organizacijskih in socialnih 
inovacij, ki starejšim omogočajo, da 
ostanejo aktivni in neodvisni. To bo 
pripomoglo tudi k povečanju in
podaljšanju njihovega fizičnega, 
socialnega in duševnega dobrega počutja.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi prihodnje financiranje raziskav na področju komplementarne in alternativne 
medicine, bi jih bilo treba v specifičnem programu izrecno navesti.

Predlog spremembe 596
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni. To bo izboljšalo fizično, 
socialno in duševno počutje ter ga 
podaljšalo.

Vedno več bolezni in večja invalidnost 
zaradi staranja prebivalstva pomeni tudi 
večje zahteve za zdravstveni sektor in 
sektor oskrbe. Če naj bi se učinkovito 
zdravstveno varstvo in oskrba ohranila pri 
vseh starostnih skupinah, si je treba 
prizadevati izboljšati odločanje o 
preprečevanju in zdravljenju, da se 
opredeli in podpre razširjanje najboljše 
prakse v zdravstveno-varstvenem sektorju 
ter celostna oskrba in prenos tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, ki 
starejšim omogočajo, da ostanejo aktivni in 
neodvisni, ter spoštujejo in olajšujejo 
njihove izbire glede zdravstvenega varstva.
To bo pripomoglo tudi k povečanju in
podaljšanju njihovega fizičnega, 
socialnega in duševnega dobrega počutja.

Or. en

Predlog spremembe 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti se bodo izvajale tako, da 
se bo podpora dodeljevala v celotnem ciklu 
raziskav in inovacij, s čimer se bo krepila 
konkurenčnost industrij s sedežem v 
Evropi in razvijale nove tržne priložnosti.

Vse te dejavnosti se bodo izvajale tako, da 
se bo podpora dodeljevala v celotnem ciklu 
raziskav in inovacij, s čimer se bo krepila 
konkurenčnost industrij ter MSP s sedežem 
v Evropi in razvijale nove tržne priložnosti.

Or. sl
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Predlog spremembe 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti se bodo izvajale tako, da 
se bo podpora dodeljevala v celotnem ciklu 
raziskav in inovacij, s čimer se bo krepila 
konkurenčnost industrij s sedežem v 
Evropi in razvijale nove tržne priložnosti.

Vse te dejavnosti se bodo izvajale tako, da 
se bo podpora dodeljevala v celotnem ciklu 
raziskav in inovacij, vključno s podporo 
odličnim osnovnim raziskavam na 
zdravstvenem področju, s čimer se bo 
krepila konkurenčnost industrij s sedežem 
v Evropi in razvijale nove tržne priložnosti.

Or. en

Predlog spremembe 599
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te dejavnosti se bodo izvajale tako, da 
se bo podpora dodeljevala v celotnem ciklu 
raziskav in inovacij, s čimer se bo krepila 
konkurenčnost industrij s sedežem v 
Evropi in razvijale nove tržne priložnosti.

Vse te dejavnosti se bodo izvajale tako, da 
se bo podpora dodeljevala v celotnem ciklu 
raziskav in inovacij, s čimer se bo krepila 
konkurenčnost industrij s sedežem v 
Evropi in razvijale nove tržne priložnosti
na podlagi povezanega pristopa, 
osredotočenega na bolnika.

Or. en

Predlog spremembe 600
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Medsektorski cilj družbenih izzivov je 
uskladiti instrumente Unije za raziskave 
in inovacije s strategijo EU 2020, tako da 
se zagotovi pametna, vključujoča in 
trajnostna rast. Prednostne naloge se 
določijo ob upoštevanju ozadja 
obravnavanja najbolj perečih družbenih 
sprememb na najučinkovitejši način. 
Prednost bi bilo treba dati ukrepom, ki 
dajo rešitve hitro in učinkovito ter ki 
lahko pretvorijo raziskave v dejanske, 
merljive rezultate.

Or. en

Obrazložitev

EU ima vrhunske raziskovalce in znanstvenike, za ZDA in nekaterimi azijskimi državami pa 
zaostaja v sposobnosti pretvorbe rezultatov raziskav v konkretne proizvode, storitve in rešitve. 
V času gospodarskih in družbenih težav, ko se je financiranje raziskav in inovacij zaradi 
varčevalnih ukrepov na nacionalni ravni drastično zmanjšalo, bi morala biti finančna pomoč 
EU usmerjena na uporabne raziskave in rešitve, ki so blizu uvedbe na trg.

Predlog spremembe 601
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj orodij za pospeševanje raziskav, 
kot so patentna združenja, ki omogočajo 
združevanje pravic industrijske lastnine in 
tako omogočajo lastnikom pravice, da 
dobijo ustrezno odškodnino, z nagradami 
za inovacije kot načinom za spodbujanje 
odpiranja raziskav in učinkom 
katalizatorja za prizadevanj javnega in 
zasebnega sektorja.

Or. fr
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Predlog spremembe 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Sem spadajo tudi dolgoročne kohortne 
študije in njihova povezanost s podatki, 
pridobljeni s študijami „-omik“ in drugimi 
metodami.

Or. en

Predlog spremembe 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr



AM\907980SL.doc 15/121 PE492.814v01-00

SL

Obrazložitev

Za izboljšanje toksikoloških preskusov je potreben na človeka osredinjen pristop.

Predlog spremembe 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 606
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za cilj izvajanja toksikoloških testiranj s poudarkom na nadomestnih alternativnih možnostih 
za testiranje na živalih je treba uporabiti pristope, pomembne za človeka, ki bolje kot 
testiranje na živalih predvidevajo človekove bolezni in toksično delovanje.

Predlog spremembe 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na ta način se lahko ocenijo obstoječe in 
načrtovane politike in programi ter 
zagotovi politična podpora. Podobno se 
lahko razvijejo boljša vedenjska terapija ter 
programi za izobraževanje in ozaveščanje, 
med drugim za zdravstveno pismenost v 
prehrani, cepljenje in primarne osnovne 
oskrbe.

Na ta način se lahko ocenijo obstoječe in 
načrtovane politike in programi ter 
zagotovi politična podpora. Podobno se 
lahko razvijejo boljša vedenjska terapija ter 
programi za izobraževanje in ozaveščanje, 
med drugim za zdravstveno pismenost v 
prehrani, cepljenje in primarne osnovne 
oskrbe. Razvijejo se lahko tudi pristopi 
vključevanja zdravja povsod (npr. pri 
obravnavanju okolja in delovnega mesta), 
da bi kolikor je mogoče zmanjšali 
dejavnike tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj programov preventivnih pregledov 
je odvisen od prepoznavanja bioloških 
označevalcev za zgodnje prepoznavanje in 
začetek bolezni, pred njihovo uporabo pa je 
treba preventivne metode in programe 
preskusiti in potrditi. Določitev 
posameznikov in populacij, za katere 
obstaja visoko tveganje bolezni, bo 
omogočila razvoj individualnih, 
stratificiranih in skupnih strategij za 
uspešno in stroškovno učinkovito 
preprečevanje bolezni.

Razvoj programov preventivnih pregledov 
je odvisen od prepoznavanja bioloških 
označevalcev za zgodnje prepoznavanje in 
začetek bolezni, pred njihovo uporabo pa je 
treba preventivne metode in programe 
preskusiti in potrditi. Določitev 
posameznikov in populacij, za katere 
obstaja visoko tveganje bolezni, bo 
omogočila razvoj individualnih, 
stratificiranih in skupnih strategij za 
uspešno in stroškovno učinkovito 
preprečevanje bolezni. V zvezi s tem bo 
prednost namenjena programom 
preventivnih pregledov, pri katerih je za 
zadevnega bolnika na voljo preprečevalna 
dejavnost oziroma zdravljenje ali pa je 
verjetno, da bo razvito.

Or. de
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Predlog spremembe 609
Henri Weber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb. 
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila.

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb. 
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila. Da bi bila EU lahko kos tem 
svetovnim izzivom, bo v partnerstvu z 
zadevnimi državami izvajala ukrepe, 
namenjene doseganju konkretnih 
rezultatov v zdravstveni politiki, 
izboljšanju storitev zdravstvenega varstva 
in podpori lastnih raziskovalnih 
zmogljivosti.

Or. fr

Predlog spremembe 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
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odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb. 
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila.

odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb. 
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila. Da bi bila EU lahko kos tem 
svetovnim izzivom, bo v partnerstvu z 
zadevnimi državami izvajala ukrepe, 
namenjene doseganju konkretnih 
rezultatov v zdrastveni politiki, izboljšanju 
storitev zdravstvenega varstva in podpori 
lastnih raziskovalnih zmogljivosti.

Or. fr

Obrazložitev

S tu opredeljenimi izzivi se srečujemo na svetovni ravni. Navesti bi bilo treba splošno politiko 
EU o tem vprašanju, kot je bila določena v Sporočilu Komisije z dne 31. marca 2010: Vloga 
EU na področju zdravja v svetu (COM(2010)0128 končno), ki ga je Svet odobril 10. maja 
2010.

Predlog spremembe 611
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb. 
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb. 
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
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bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila.

bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila. Da bi bila EU lahko kos tem 
svetovnim izzivom, bo v partnerstvu z 
zadevnimi državami izvajala ukrepe, 
namenjene doseganju konkretnih 
rezultatov v zdrastveni politiki, izboljšanju 
storitev zdravstvenega varstva in podpori 
lastnih raziskovalnih zmogljivosti.

Or. fr

Obrazložitev

S tu opredeljenimi izzivi se srečujemo na svetovni ravni. Navesti bi bilo treba splošno politiko 
EU o tem vprašanju, kot je bila določena v Sporočilu Komisije z dne 31. marca 2010: Vloga 
EU na področju zdravja v svetu (COM(2010)0128 končno), ki ga je Svet odobril 10. maja 
2010.

Predlog spremembe 612
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb.
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, je treba izboljšati metode za 
nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
poglobiti prizadevanja za ohranitev in 

Človeštvo ogrožajo nove in nastajajoče 
bolezni (tudi zaradi podnebnih sprememb), 
odpornost obstoječih povzročiteljev 
bolezni na zdravila ter druge neposredne in 
posredne posledice podnebnih sprememb.
Za modeliranje epidemij, učinkovit odziv 
na pandemije ter odzive na nenalezljive 
bolezni, ki so posledice podnebnih 
sprememb, so potrebne matematične 
teorije predvidevanja in izboljšane metode 
za nadzorovanje, mreže za zgodnje 
opozarjanje, organizacijo zdravstvenih 
storitev in pripravljalne kampanje kot tudi 
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okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila.

poglobiti prizadevanja za ohranitev in 
okrepitev zmogljivosti za boj proti 
nalezljivim boleznim, ki so odporna na 
zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba razumevanja zdravja in 
bolezni za ljudi vseh starosti, da se lahko 
razvijejo novi in boljši ukrepi za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje. Meddisciplinarne translacijske 
raziskave o patofiziologiji bolezni so 
bistvenega pomena za boljše razumevanje 
vseh vidikov bolezenskih procesov, 
vključno z novo določitvijo mej med 
normalnimi variacijami in samo boleznijo 
na osnovi molekularnih podatkov, ter za 
potrjevanje in uporabo rezultatov raziskav 
v klinični praksi.

Izboljšati je treba razumevanja zdravja in 
bolezni za ljudi vseh starosti, da se lahko 
razvijejo novi in boljši ukrepi za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje. Temeljne odlične raziskave in
meddisciplinarne translacijske raziskave o 
patofiziologiji bolezni so bistvenega 
pomena za boljše razumevanje vseh 
vidikov bolezenskih procesov, vključno z 
novo določitvijo mej med normalnimi 
variacijami in samo boleznijo na osnovi 
molekularnih podatkov, ter za potrjevanje 
in uporabo rezultatov raziskav v klinični 
praksi.

Or. en

Predlog spremembe 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5. Razvoj boljših preventivnih cepiv 1.5. Razvoj novih in boljših preventivnih 
cepiv

Or. en
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Predlog spremembe 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5. Razvoj boljših preventivnih cepiv 1.5. Razvoj boljših preventivnih cepiv in 
zdravil

Or. en

Predlog spremembe 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razviti je treba učinkovitejša preventivna 
cepiva (ali alternativne preventivne 
posege) ter na dokazih temelječe cepitvene 
programe za širši razpon bolezni. Zato je 
treba boljše razumeti bolezni in bolezenske 
procese ter s tem povezane epidemije ter 
opraviti klinične preskuse in s tem 
povezane študije.

Razviti je treba učinkovitejša preventivna 
cepiva (ali alternativne preventivne 
posege) ter na dokazih temelječe cepitvene 
programe za širši razpon bolezni. Zato je 
treba boljše razumeti bolezni in bolezenske 
procese ter s tem povezane epidemije, bolje 
predvidljive, učinkovitejše predklinične 
varnostne ocene (kot so dosledni pristopi, 
združeni z drugimi, takimi brez uporabe 
živali, pa tudi omejevalnimi pristopi) ter 
opraviti klinične preskuse in s tem 
povezane študije.

Or. fr

Obrazložitev

Pri razvoju cepiv že poteka premik paradigme, saj se uporabljajo predvidljivejši, učinkovitejši 
pristopi brez uporabe živali.
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Predlog spremembe 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razviti je treba učinkovitejša preventivna 
cepiva (ali alternativne preventivne 
posege) ter na dokazih temelječe cepitvene 
programe za širši razpon bolezni. Zato je 
treba boljše razumeti bolezni in bolezenske 
procese ter s tem povezane epidemije ter 
opraviti klinične preskuse in s tem 
povezane študije.

Razviti je treba učinkovitejša zdravila in
preventivna cepiva (ali alternativne 
preventivne posege) ter na dokazih 
temelječe cepitvene programe za širši 
razpon bolezni. Zato je treba boljše 
razumeti bolezni in bolezenske procese ter 
s tem povezane epidemije ter opraviti 
klinične preskuse in s tem povezane 
študije.

Or. en

Predlog spremembe 618
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razviti je treba učinkovitejša preventivna 
cepiva (ali alternativne preventivne 
posege) ter na dokazih temelječe cepitvene 
programe za širši razpon bolezni. Zato je 
treba boljše razumeti bolezni in bolezenske 
procese ter s tem povezane epidemije ter 
opraviti klinične preskuse in s tem 
povezane študije.

Razviti je treba učinkovitejša preventivna 
cepiva (ali alternativne preventivne 
posege) ter na dokazih temelječe cepitvene 
programe za širši razpon bolezni. Zato je 
treba boljše razumeti bolezni in bolezenske 
procese ter s tem povezane epidemije, bolje 
predvidljive in učinkovitejše predklinične 
ocene varnosti (npr. pristop doslednosti 
skupaj z drugimi pristopi, ki temeljijo na 
zmanjšanju ali neuporabi živali) ter 
opraviti klinične preskuse in s tem 
povezane študije.

Or. en
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Obrazložitev

Pri razvijanju cepiv se že odvija sprememba paradigme k bolj predvidljivim in učinkovitejšim 
pristopom brez živali.

Predlog spremembe 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike. 
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike. 
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih. Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Or. de

Predlog spremembe 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki jih bo mogoče prilagoditi 
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natančnejšo diagnozo ter pacientu
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

različnim okoljskim in 
družbenoekonomskim razmeram, njihov 
namen pa bo zagotoviti zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo, ki bo omogočila 
bolj pacientu prilagojeno zdravljenje.

Or. fr

Obrazložitev

Zanesljiva diagnostična orodja in razpoložljivost sta bistvena za spremljanje ter učinkovito 
zdravljenje infekcijskih bolezni v državah v razvoju.

Predlog spremembe 621
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki jih bo mogoče prilagoditi 
različnim okoljskim in 
družbenoekonomskim pogojem, njihov 
namen pa bo zagotoviti zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo, ki bo omogočila 
bolj pacientu prilagojeno zdravljenje.

Or. fr

Obrazložitev

Zanesljiva diagnostična orodja in dostopnost sta bistvena za spremljanje ter učinkovito 
zdravljenje infekcijskih bolezni v državah razvoju.

Predlog spremembe 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike. 
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike. 
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih. Opredelile se bodo mutacije, ki 
povzročajo genetske bolezni, in bistveno 
se bo povečala razpoložljivost 
diagnostničnih testov.

Or. en

Obrazložitev

Te dejavnosti so potrebne, da bi bili dosledno usklajeni s cilji mednarodnega konzorcija o 
redkih boleznih in pri njih sodelovali.

Predlog spremembe 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše
diagnostike. Razvite bodo nove in 
obstoječe tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo 
in natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše
diagnostnike in vitro in slikovna 
diagnostika. Razvite bodo nove in 
obstoječe tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo 
in natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Or. en
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Obrazložitev

Razvite bodo nove in obstoječe tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in natančnejšo diagnozo ter 
pacientu prilagojenim zdravljenjem bistveno izboljšale rezultate pri posameznih boleznih.

Predlog spremembe 624
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike. 
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike. 
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki jih bo mogoče prilagoditi 
različnim okoljskim in 
družbenoekonomskim pogojem, njihov 
namen pa bo zagotoviti zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo, ki bo omogočila 
bolj pacientu prilagojeno zdravljenje.

Or. fr

Predlog spremembe 625
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter pacientu 
prilagojenim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih
boleznih.

Zdravje, bolezni in razvoje bolezni pri vseh 
starostih je treba bolje razumeti, da se 
razvijejo nove in učinkovitejše diagnostike.
Razvite bodo nove in obstoječe 
tehnologije, ki naj bi z zgodnejšo in 
natančnejšo diagnozo ter boljšim in 
dostopnejšim zdravljenjem bistveno 
izboljšale rezultate pri posameznih 
boleznih.
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Or. en

Predlog spremembe 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.8. Zdravljenje bolezni 1.8. Razvoj prilagojenih terapij in 
zdravljenje bolezni

Or. en

Predlog spremembe 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, zlasti terapijo z izvornimi 
celicami odraslih, terapijo z izvornimi 
celicami iz popkovnične krvi in terapijo z 
induciranimi pluripotentnimi izvornimi 
celicami, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme; ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
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preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti. Razviti je treba koncepte na 
področju regenerativne medicine, 
predvsem na osnovi izvornih celic 
odraslih, izvornih celic iz popkovnične 
krvi in induciranih pluripotentnih 
izvornih celic.

Or. de

Predlog spremembe 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, bioterapijo, cepiva 
in druge terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, vključno z meddisciplinarnimi 
pristopi (npr. biomatematika, 
bioinformatika in jedrska medicina), 
izboljšati razvoj zdravil in cepiv (vključno 
z alternativnimi metodami, ki bi zamenjale 
klasično testiranje varnosti in učinkovitosti, 
na primer z razvojem novih metod), razviti 
pristope za regenerativne medicine, 
vključno s pristopi, ki temeljijo na izvornih 
celicah, razviti boljše medicinske in 
podporne pripomočke in sisteme; ohraniti 
in povečati sposobnosti za boj proti 
prenosljivim, redkim, hudim in kroničnim 
boleznim in sprejemanje zdravstvenih 
ukrepov, ki so odvisni od razpoložljivosti 
učinkovitih protimikrobnih zdravil, razviti 
celovite pristope za zdravljenje 
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bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

spremljevalnih bolezenskih simptomov pri 
vseh starostih ter preprečiti preveliko 
porabo zdravil. Te izboljšave bodo olajšale 
razvoj novih, bolj učinkovitih, uspešnih in 
trajnostnih metod za zdravljenje bolezni in 
upravljanje invalidnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Bioterapije zajemajo tehnološki napredek v biomedicinskih raziskavah, katerih namen je 
razviti novo zdravljenje, drugačno od tradicionalnega. Meddisciplinarnost ni dovolj 
poudarjena. Hkratne raziskave v znanstvena področja, kot so matematika, informatika, etika 
in fizika pa so pogosto potrebne, da bi se lahko odzvali na skupne in kompleksne cilje, na 
primer na zdravstvenem področju.

Predlog spremembe 629
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, bioterapijo, cepiva 
in druge terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, vključno z meddisciplinarnimi 
pristopi (npr. biomatematika, 
bioinformatika in jedrska medicina), 
izboljšati razvoj zdravil in cepiv (vključno 
z alternativnimi metodami, ki bi zamenjale 
klasično testiranje varnosti in učinkovitosti, 
na primer z razvojem novih metod), razviti 
pristope za regenerativne medicine, 
vključno s pristopi, ki temeljijo na izvornih 
celicah, razviti boljše medicinske in 
podporne pripomočke in sisteme; ohraniti 
in povečati sposobnosti za boj proti 
prenosljivim, redkim, hudim in kroničnim 
boleznim in sprejemanje zdravstvenih 
ukrepov, ki so odvisni od razpoložljivosti 
učinkovitih protimikrobnih zdravil, razviti 
celovite pristope za zdravljenje 
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bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

spremljevalnih bolezenskih simptomov pri 
vseh starostih ter preprečiti preveliko 
porabo zdravil. Te izboljšave bodo olajšale 
razvoj novih, bolj učinkovitih, uspešnih in 
trajnostnih metod za zdravljenje bolezni in 
upravljanje invalidnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 630
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s
alotransplantacijo organov, gensko in 
celično terapijo, izboljšati razvoj zdravil in 
cepiv (vključno z alternativnimi metodami, 
ki bi zamenjale klasično testiranje varnosti
na podlagi uporabe živali in učinkovitosti, 
na primer z razvojem bolje napovedujočih, 
za človeka pomemnih metod), razviti 
pristope za regenerativne medicine, 
vključno s pristopi, ki temeljijo na izvornih 
celicah, razviti boljše zdravstvene in 
podporne pripomočke in sisteme; ohraniti 
in izboljšati našo sposobnost za boj proti
nalezljivim, redkim, hudim in kroničnim 
boleznim in izvajati medicinske 
intervencije, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil; razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 631
Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše
zdravstvene in podporne pripomočke in 
sisteme; ohraniti in izboljšati našo 
sposobnost za boj proti nalezljivim, 
redkim, hudim in kroničnim boleznim in
izvajati medicinske intervencije, ki so 
odvisni od razpoložljivosti učinkovitih
protimikrobnih zdravil; razviti celovite 
pristope za zdravljenje spremljevalnih 
bolezenskih simptomov pri vseh starostih 
ter preprečiti preveliko porabo zdravil. Te 
izboljšave bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

Or. en

Predlog spremembe 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv 
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv 
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
zdravstvene in podporne pripomočke in 
sisteme; ohraniti in izboljšati našo 
sposobnost za boj proti nalezljivim, 
redkim, hudim in kroničnim boleznim in 
izvajati medicinske intervencije, ki so 
odvisni od razpoložljivosti učinkovitih 
protimikrobnih zdravil; razviti celovite 
pristope za zdravljenje spremljevalnih 
bolezenskih simptomov pri vseh starostih 
ter preprečiti preveliko porabo zdravil. Te 
izboljšave bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih in prilagojenih, uspešnih in 
trajnostnih metod za zdravljenje bolezni in 
upravljanje invalidnosti.

Or. en

Predlog spremembe 633
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 

Izboljšati je treba medsektorske podporne 
tehnologije za zdravila, cepiva in druge 
terapevtske pristope, vključno s 
presajanjem organov, gensko in celično 
terapijo, izboljšati razvoj zdravil in cepiv
(vključno z alternativnimi metodami, ki bi 
zamenjale klasično testiranje varnosti in 
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učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil. Te izboljšave 
bodo olajšale razvoj novih, bolj 
učinkovitih, uspešnih in trajnostnih metod 
za zdravljenje bolezni in upravljanje 
invalidnosti.

učinkovitosti, na primer z razvojem novih 
metod), razviti pristope za regenerativne 
medicine, vključno s pristopi, ki temeljijo 
na izvornih celicah, razviti boljše 
medicinske in podporne pripomočke in 
sisteme, ohraniti in povečati sposobnosti za 
boj proti prenosljivim, redkim, hudim in 
kroničnim boleznim in sprejemanje 
zdravstvenih ukrepov, ki so odvisni od 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
zdravil, razviti celovite pristope za 
zdravljenje spremljevalnih bolezenskih 
simptomov pri vseh starostih ter preprečiti 
preveliko porabo zdravil ter ustrezno 
upoštevati dopolnilno in alternativno 
medicino. Te izboljšave bodo olajšale 
razvoj novih, bolj učinkovitih, uspešnih in 
trajnostnih metod za zdravljenje bolezni in 
upravljanje invalidnosti.

Or. en

Predlog spremembe 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave bodo omogočile izboljšanje 
naprednih terapij in celičnih terapij. To 
bo osredinjeno na zdravljenje kroničnih 
bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.9 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.9. Prenos znanja v klinično prakso in 
skalirni inovacijski ukrepi

1.9. Prenos znanja v klinično prakso in 
skalirni inovacijski ukrepi, vključno s 
psihosocialnimi vidiki

Or. en

Predlog spremembe 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi, ki so 
istočasno zboleli za drugimi bolezni in/ali 
se že zdravijo, primerljiva določitev 
učinkovitosti posegov in rešitev ter 
okrepljena uporaba zbirk podatkov in 
elektronskih zdravstvenih kartonov kot 
virov podatkov za poskuse in prenos 
znanja. Podpiral se bo tudi prenos drugih 
vrst ukrepov, npr. ukrepov za neodvisno 
življenje, v resnično svetovno okolje.

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi z redkimi 
boleznimi, tistimi, ki so istočasno zboleli 
za drugimi boleznimi in/ali se že zdravijo, 
primerljiva določitev učinkovitosti posegov 
in rešitev ter okrepljena uporaba zbirk 
podatkov in elektronskih zdravstvenih 
kartonov kot virov podatkov za poskuse in 
prenos znanja. Posebno podporo bi bilo 
treba zagotoviti za predklinični in/ali 
klinični razvoj snovi z jasnim 
potencialom, da lahko izpolnijo v glavnem 
neizpolnjene zdravstvene potrebe, kot so 
določena zdravila sirote. Podpiral se bo 
tudi prenos drugih vrst ukrepov, npr. 
ukrepov za neodvisno življenje, v resnično 
svetovno okolje.

Or. en

Obrazložitev

Te dejavnosti so potrebne, da bi bili dosledno usklajeni s cilji mednarodnega konzorcija o 
redkih boleznih in pri njih sodelovali.
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Predlog spremembe 637
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi, ki so 
istočasno zboleli za drugimi bolezni in/ali 
se že zdravijo, primerljiva določitev 
učinkovitosti posegov in rešitev ter 
okrepljena uporaba zbirk podatkov in 
elektronskih zdravstvenih kartonov kot 
virov podatkov za poskuse in prenos 
znanja. Podpiral se bo tudi prenos drugih 
vrst ukrepov, npr. ukrepov za neodvisno 
življenje, v resnično svetovno okolje.

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi, ki so 
istočasno zboleli za drugimi bolezni in/ali 
se že zdravijo, primerljiva določitev 
učinkovitosti posegov in rešitev ter 
okrepljena uporaba zbirk podatkov in 
elektronskih zdravstvenih kartonov kot 
virov podatkov za poskuse in prenos 
znanja. Podpiral se bo tudi prenos drugih 
vrst ukrepov, npr. ukrepov za neodvisno 
življenje, v resnično svetovno okolje.
Etična načela, zlasti pa helsinška 
deklaracija, zahtevajo, da se objavijo 
podatki iz vseh raziskovalnih dejavnosti, 
ki se izvajajo na človeku.

Or. fr

Predlog spremembe 638
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
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metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi, ki so 
istočasno zboleli za drugimi bolezni in/ali 
se že zdravijo, primerljiva določitev 
učinkovitosti posegov in rešitev ter 
okrepljena uporaba zbirk podatkov in 
elektronskih zdravstvenih kartonov kot 
virov podatkov za poskuse in prenos 
znanja. Podpiral se bo tudi prenos drugih 
vrst ukrepov, npr. ukrepov za neodvisno 
življenje, v resnično svetovno okolje.

metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi z redkimi 
boleznimi, tistimi, ki so istočasno zboleli 
za drugimi boleznimi in/ali se že zdravijo, 
primerljiva določitev učinkovitosti posegov 
in rešitev ter okrepljena uporaba zbirk 
podatkov in elektronskih zdravstvenih 
kartonov kot virov podatkov za poskuse in 
prenos znanja. Podpiral se bo tudi prenos 
drugih vrst ukrepov, npr. ukrepov za 
neodvisno življenje, v resnično svetovno 
okolje. Posebno podporo bi bilo treba 
zagotoviti za predklinični in/ali klinični 
razvoj snovi z jasnim potencialom, da 
lahko izpolnijo v glavnem neizpolnjene 
zdravstvene potrebe, kot so določena 
zdravila sirote.

Or. en

Predlog spremembe 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi, ki so 
istočasno zboleli za drugimi bolezni in/ali 
se že zdravijo, primerljiva določitev 
učinkovitosti posegov in rešitev ter 
okrepljena uporaba zbirk podatkov in 
elektronskih zdravstvenih kartonov kot 
virov podatkov za poskuse in prenos 
znanja. Podpiral se bo tudi prenos drugih 
vrst ukrepov, npr. ukrepov za neodvisno 

Podpirali se bodo klinični preskusi, pri 
katerih se biomedicinsko znanje pri 
pacientu prenese v uporabo, ter izboljšanje 
njihove prakse. Sem spadajo razvoj boljših 
metod, da se pri poskusih zagotovi 
osredotočenost na ustrezne skupine 
prebivalstva, vključno s tistimi, ki so 
istočasno zboleli za drugimi bolezni in/ali 
se že zdravijo, primerljiva določitev 
učinkovitosti posegov in rešitev ter 
okrepljena uporaba zbirk podatkov in 
elektronskih zdravstvenih kartonov kot 
virov podatkov za poskuse in prenos 
znanja. Podpiral se bo tudi prenos drugih 
vrst ukrepov, npr. ukrepov za neodvisno 
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življenje, v resnično svetovno okolje. življenje, v resnično svetovno okolje.
Poseben pomen bodo dobili klinični testi 
na področju redkih in otroških bolezni, 
vključno z boleznimi, povezanimi s 
prezgodnjim rojstvom.

Or. de

Predlog spremembe 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.10. Boljša uporaba zdravstvenih 
podatkov

1.10. Boljša zbiranje in uporaba 
zdravstvenih podatkov ter standardizirane 
tehnike analize podatkov

Or. en

Predlog spremembe 641
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirali se bodo povezovanje 
infrastruktur in informacijskih struktur in 
virov (vključno s tistimi iz kohortnih študij, 
protokolov, zbirk podatkov, kazalcev itd.) 
ter standardizacija, interoperabilnost, 
skladiščenje in delitev podatkov ter dostop 
do njih, da se omogoči ustrezno 
izkoriščanje takih podatkov. Pozornost je 
treba nameniti obdelavi podatkov, 
upravljanju znanja, modeliranju in 
vizualizaciji.

Podpirali se bodo povezovanje 
infrastruktur in informacijskih struktur in 
virov (vključno s tistimi iz kohortnih študij, 
protokolov, zbirk podatkov, kazalcev itd.) 
ter standardizacija, interoperabilnost, 
skladiščenje in delitev podatkov ter dostop 
do njih, da se omogoči ustrezno 
izkoriščanje takih podatkov. Pozornost je 
treba nameniti obdelavi podatkov, 
upravljanju znanja, modeliranju in 
vizualizaciji, pa tudi mehanizmom, ki 
zagotavljajo dolgoročno trajnostnost takih 
infrastruktur, da bi kar najbolje izkoristili 
vire.
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Or. en

Predlog spremembe 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je podpreti razvoj znanstvenih 
orodij, metod in statističnih podatkov za 
hitro, točno in napovedno ocenjevanje 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravstvenih tehnologij, vključno z novimi 
zdravili, biološkimi zdravili, naprednimi 
terapijami in medicinskimi pripomočki. To 
je zlasti pomembno za nov razvoj na 
področjih, kot so cepiva, celične/tkivne in 
genske terapije, organi in presajanje 
organov, specializirana proizvodnja, 
biobanke, novi medicinski pripomočki, 
diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost in e-zdravje, 
vključno z vidiki zasebnosti. Podpirati je 
treba tudi razvoj metodologij za 
ocenjevanje tveganja, preskusne pristope in 
strategije s področja okolja in zdravja. Prav 
tako je treba podpirati razvoj ustreznih 
metod za lažje ocenjevanje etičnih vidikov 
na zgoraj navedenih področjih.

Treba je podpreti razvoj znanstvenih 
orodij, metod in statističnih podatkov za 
hitro, točno in napovedno ocenjevanje 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravstvenih tehnologij, vključno z novimi 
zdravili, biološkimi zdravili, naprednimi 
terapijami in medicinskimi pripomočki. To 
je zlasti pomembno za nov razvoj na 
področjih, kot so cepiva, celične/tkivne in 
genske terapije, organi in presajanje 
organov, specializirana proizvodnja, 
biobanke, novi medicinski pripomočki, 
diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost, telemedicina 
in e-zdravje, vključno z vidiki zasebnosti. 
Podpirati je treba tudi razvoj metodologij 
za ocenjevanje tveganja, preskusne 
pristope in strategije s področja okolja in 
zdravja. Prav tako je treba podpirati razvoj 
ustreznih metod za lažje ocenjevanje 
etičnih vidikov na zgoraj navedenih 
področjih.

Or. sl

Predlog spremembe 643
Petru Constantin Luhan

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je podpreti razvoj znanstvenih Treba je podpreti razvoj znanstvenih 
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orodij, metod in statističnih podatkov za 
hitro, točno in napovedno ocenjevanje 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravstvenih tehnologij, vključno z novimi 
zdravili, biološkimi zdravili, naprednimi 
terapijami in medicinskimi pripomočki. To 
je zlasti pomembno za nov razvoj na 
področjih, kot so cepiva, celične/tkivne in 
genske terapije, organi in presajanje 
organov, specializirana proizvodnja, 
biobanke, novi medicinski pripomočki, 
diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost in e-zdravje, 
vključno z vidiki zasebnosti. Podpirati je 
treba tudi razvoj metodologij za 
ocenjevanje tveganja, preskusne pristope in 
strategije s področja okolja in zdravja. Prav 
tako je treba podpirati razvoj ustreznih 
metod za lažje ocenjevanje etičnih vidikov 
na zgoraj navedenih področjih.

orodij, metod in statističnih podatkov, 
oceno vpliva na zasebnost za hitro, točno 
in napovedno ocenjevanje varnosti, 
učinkovitosti, varstvo človekovih pravic in 
kakovosti zdravstvenih tehnologij, 
vključno z novimi zdravili, biološkimi 
zdravili, naprednimi terapijami in 
medicinskimi pripomočki. To je zlasti 
pomembno za nov razvoj na področjih, kot 
so cepiva, celične/tkivne in genske terapije, 
organi in presajanje organov, specializirana 
proizvodnja, biobanke, novi medicinski 
pripomočki, diagnostični/terapevtski 
postopki, gensko testiranje, 
interoperabilnost in e-zdravje, vključno z 
vidiki zasebnosti. Podpirati je treba tudi 
razvoj metodologij za ocenjevanje 
tveganja, preskusne pristope in strategije s 
področja okolja in zdravja. Prav tako je 
treba podpirati razvoj ustreznih metod za 
lažje ocenjevanje etičnih vidikov na zgoraj 
navedenih področjih.

Or. en

Predlog spremembe 644
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je podpreti razvoj znanstvenih 
orodij, metod in statističnih podatkov za 
hitro, točno in napovedno ocenjevanje 
varnosti, učinkovitosti in kakovosti 
zdravstvenih tehnologij, vključno z novimi 
zdravili, biološkimi zdravili, naprednimi 
terapijami in medicinskimi pripomočki. To 
je zlasti pomembno za nov razvoj na 
področjih, kot so cepiva, celične/tkivne in 
genske terapije, organi in presajanje 
organov, specializirana proizvodnja, 
biobanke, novi medicinski pripomočki, 

Treba je podpreti razvoj, vključevanje in 
uporabo novih, za človeka pomembnejših
znanstvenih orodij, metod in statističnih 
podatkov za hitro, točno in napovedno 
ocenjevanje varnosti, učinkovitosti in 
kakovosti zdravstvenih tehnologij, 
vključno z novimi zdravili, biološkimi 
zdravili, naprednimi terapijami in 
medicinskimi pripomočki. To je zlasti 
pomembno za nov razvoj na področjih, kot 
so cepiva, celične/tkivne in genske terapije,
človeški organi in presajanje organov, 
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diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost in e-zdravje, 
vključno z vidiki zasebnosti. Podpirati je 
treba tudi razvoj metodologij za 
ocenjevanje tveganja, preskusne pristope in 
strategije s področja okolja in zdravja. Prav 
tako je treba podpirati razvoj ustreznih 
metod za lažje ocenjevanje etičnih vidikov 
na zgoraj navedenih področjih.

specializirana proizvodnja, biobanke, novi 
medicinski pripomočki, 
diagnostični/terapevtski postopki, gensko 
testiranje, interoperabilnost in e-zdravje, 
vključno z vidiki zasebnosti. Podpirati je 
treba tudi razvoj sodobnih metodologij za 
ocenjevanje nevarnosti in tveganja, 
preskusne pristope in strategije s področja 
okolja in zdravja. Prav tako je treba 
podpirati razvoj ustreznih metod za lažje 
ocenjevanje etičnih vidikov na zgoraj 
navedenih področjih.

Or. en

Obrazložitev

Zdravstvene tehnologije bi morale izkoristiti napredek 21. stoletja na področju znanosti 
človeške biologije in računalniškega modeliranja, da bo koristil potrebam človekovega 
zdravja in varnosti.

Predlog spremembe 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.12. Aktivno staranje ter neodvisno in 
samostojno življenje

1.12. Zdravo in aktivno staranje
samostojno življenje ter pomoč na domu

Or. en

Predlog spremembe 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje posameznikov, da lahko 
izboljšajo in upravljajo svoje zdravje vse 

Usposabljanje posameznikov, da lahko 
izboljšajo in upravljajo svoje zdravje vse 
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življenje, bo pripomoglo prihraniti stroške 
zdravstvenih sistemov, saj se lahko 
kronične bolezni zdravijo zunaj 
zdravstvenih ustanov, zdravstveni rezultati 
pa se lahko izboljšajo. Za to bodo potrebne 
raziskave vedenjskih in družbenih 
modelov, odnosov in pričakovanj v zvezi z 
osebnimi zdravstvenimi tehnologijami, 
mobilnimi in/ali prenosnimi orodji, novimi 
diagnostičnimi postopki in prilagojenimi 
storitvami, s katerimi se spodbujajo zdrav 
način življenja, dobro počutje, samopomoč, 
boljša povezanost med državljani in 
zdravstvenim sistemom, prilagojeni 
programi za obvladovanje bolezni in 
invalidnosti ter podpora infrastrukturam 
znanja.

življenje, bo pripomoglo prihraniti stroške 
zdravstvenih sistemov, saj se lahko 
kronične bolezni zdravijo zunaj 
zdravstvenih ustanov, zdravstveni rezultati 
pa se lahko izboljšajo. Za to bodo potrebne 
raziskave vedenjskih in družbenih 
modelov, odnosov in pričakovanj v zvezi z 
osebnimi zdravstvenimi tehnologijami, 
mobilnimi in/ali prenosnimi orodji, novimi 
diagnostičnimi postopki in prilagojenimi 
storitvami, s katerimi se spodbujajo zdrav 
način življenja, dobro počutje, samopomoč, 
boljša povezanost med državljani in 
zdravstvenim sistemom, prilagojeni 
programi za obvladovanje bolezni in 
invalidnosti, da se okrepi bolnikova 
osebna in socialna samostojnost, ter 
podpora infrastrukturam znanja.

Or. es

Predlog spremembe 647
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – točka 1.13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.13(a) Krepitev sposobnosti 
posameznikov, da sami upravljajo zdravje
Zaradi vedno pogostejših sedentarnih 
navad in načina, kako se razvija 
življenjski slog (v šoli, službi in 
vsakdanjiku), so potrebni razmislek in 
posebni ukrepi, ki zadevajo mesto telesne 
dejavnosti, motoričnih spretnosti in 
telovadbe ter vprašanje preprečevanja in 
zdravljenja obolenj, bodisi telesnih 
(zmanjšana funkcionalna samostojnost, 
debelost, kronične fizične bolezni) ali 
duševnih (stres, simptomi depresije).

Or. fr
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Predlog spremembe 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 
odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med zdravstvenim osebjem in socialnimi 
storitvami oziroma neformalne oskrbe. 
Podpirale se bodo raziskave in inovativne 
aplikacije za odločanje na podlagi 
razporejenih podatkov in za zagotavljanje 
dokazov za obsežno uporabo in trženje 
novih rešitev, vključno z interperabilnimi 
elektronskimi zdravstvenimi storitvami in 
oskrbo na daljavo. Prav tako se bodo 
podpirale raziskave in inovacije, s katerimi 
bo mogoče izboljšati organizacijo 
dolgoročne oskrbe.

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 
odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med zdravstvenim osebjem in socialnimi 
storitvami oziroma neformalne oskrbe. 
Podpirale se bodo raziskave in inovativne 
aplikacije za odločanje na podlagi 
razporejenih podatkov in za zagotavljanje 
dokazov za obsežno uporabo in trženje 
novih rešitev, vključno z interperabilnimi 
elektronskimi zdravstvenimi storitvami in 
oskrbo na daljavo. Prav tako se bodo 
podpirale raziskave in inovacije, s katerimi 
bo mogoče izboljšati organizacijo 
dolgoročne oskrbe. Potrebne so 
meddisciplinarne raziskave v družbenih 
znanostih, da se zagotovijo najustreznejše 
rešitve za izpolnjevanje potreb bolnikov v 
njihovem vsakdanjem življenju in se 
prispeva k njihovemu opolnomočenju, 
zlasti bolnikov, ki živijo s kroničnimi 
boleznimi, kot so bolniki z redkimi 
boleznimi.

Or. en

Predlog spremembe 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 
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odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med zdravstvenim osebjem in socialnimi 
storitvami oziroma neformalne oskrbe.
Podpirale se bodo raziskave in inovativne 
aplikacije za odločanje na podlagi 
razporejenih podatkov in za zagotavljanje 
dokazov za obsežno uporabo in trženje 
novih rešitev, vključno z interperabilnimi 
elektronskimi zdravstvenimi storitvami in 
oskrbo na daljavo. Prav tako se bodo 
podpirale raziskave in inovacije, s katerimi 
bo mogoče izboljšati organizacijo 
dolgoročne oskrbe.

odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med zdravstvenim osebjem in socialnimi 
storitvami oziroma neformalne oskrbe.
Podpirale se bodo raziskave in inovativne 
aplikacije za odločanje na podlagi 
razporejenih podatkov in za zagotavljanje 
dokazov za obsežno uporabo in trženje 
novih rešitev, vključno z interperabilnimi 
elektronskimi zdravstvenimi storitvami in 
oskrbo na daljavo. Prav tako se bodo 
podpirale raziskave in inovacije, s katerimi 
bo mogoče izboljšati organizacijo sistemov 
javnega zdravstva in dolgoročne oskrbe.

Or. es

Predlog spremembe 650
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 
odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med zdravstvenim osebjem in socialnimi 
storitvami oziroma neformalne oskrbe.
Podpirale se bodo raziskave in inovativne 
aplikacije za odločanje na podlagi 
razporejenih podatkov in za zagotavljanje 
dokazov za obsežno uporabo in trženje 
novih rešitev, vključno z interperabilnimi 
elektronskimi zdravstvenimi storitvami in 
oskrbo na daljavo. Prav tako se bodo 
podpirale raziskave in inovacije, s katerimi 
bo mogoče izboljšati organizacijo 
dolgoročne oskrbe.

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 
odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med zdravstvenim osebjem, tudi osebjem, 
ki nudi dopolnilno in alternativno 
medicino, ter socialnimi storitvami 
oziroma neformalne oskrbe. Podpirale se 
bodo raziskave in inovativne aplikacije za 
odločanje na podlagi razporejenih 
podatkov in za zagotavljanje dokazov za 
obsežno uporabo in trženje novih rešitev, 
vključno z interperabilnimi elektronskimi 
zdravstvenimi storitvami in oskrbo na 
daljavo. Prav tako se bodo podpirale 
raziskave in inovacije, s katerimi bo 
mogoče izboljšati organizacijo dolgoročne 
oskrbe.

Or. en
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Predlog spremembe 651
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 
odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med zdravstvenim osebjem in socialnimi 
storitvami oziroma neformalne oskrbe.
Podpirale se bodo raziskave in inovativne 
aplikacije za odločanje na podlagi 
razporejenih podatkov in za zagotavljanje 
dokazov za obsežno uporabo in trženje 
novih rešitev, vključno z interperabilnimi 
elektronskimi zdravstvenimi storitvami in 
oskrbo na daljavo. Prav tako se bodo 
podpirale raziskave in inovacije, s katerimi 
bo mogoče izboljšati organizacijo 
dolgoročne oskrbe.

Spodbujanje obvladovanja kroničnih 
bolezni izven zdravstvenih ustanov je 
odvisno tudi od okrepljenega sodelovanja 
med bolniki, zdravstvenim osebjem in 
socialnimi storitvami oziroma neformalne 
oskrbe. Podpirale se bodo raziskave in 
inovativne aplikacije za odločanje na 
podlagi razporejenih podatkov in za 
zagotavljanje dokazov za obsežno uporabo 
in trženje novih rešitev, vključno z 
interperabilnimi elektronskimi 
zdravstvenimi storitvami in oskrbo na 
daljavo. Prav tako se bodo podpirale 
raziskave in inovacije, s katerimi bo 
mogoče izboljšati organizacijo dolgoročne 
oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 652
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpreti je treba razvoj ocenjevanja 
zdravstvenih tehnologij in zdravstvene 
ekonomike ter zbiranja dokazov ter širjenja 
najboljše prakse in inovativnih tehnologij 
in pristopov v zdravstvenem sektorju, 
vključno z informacijsko-
komunikacijskimi tehnologijami in 
aplikacijami e-zdravja. Podpirale se bodo 
primerjalne analize reform javnih 
zdravstvenih sistemov v Evropi in tretjih 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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državah ter ocene njihovih srednjeročnih in 
dolgoročnih gospodarskih in družbenih 
vplivov. Prav tako se bodo podpirale 
analize prihodnjih potreb po številu 
zdravstvenega osebja in potrebnih znanj v 
zvezi z novimi načini oskrbe. Podpirale se 
bodo raziskave o razvoju neenakosti na 
področju zdravja in njihovem 
medsebojnem vplivu z drugimi 
gospodarskimi in socialnimi neenakostmi 
ter o učinkovitosti politik, katerih cilj je 
zmanjšanje teh razlik v Evropi in zunaj nje.
Naposled je treba podpreti tudi ocenjevanje 
rešitev za varnost pacientov in sistemov 
zagotavljanja kakovosti, vključno z vlogo 
pacientov pri varni oskrbi in kakovosti 
oskrbe.

Or. en

Obrazložitev

(Jezikovni popravek.)

Predlog spremembe 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – točka 1.15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.15a. Biološke vede za medicino:
prednost je treba nameniti raziskovalnim 
prizadevanjem, ki jih države članice same 
ne morejo izvajati ali ne tako učinkovito 
kot Unija ter ki bodo imela v bližnji 
prihodnosti neposredno korist za bolnike.

Or. de

Predlog spremembe 654
Bernd Lange
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Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 1 – točka 1.15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.15a. Vpliv umetnostne vzgoje na dobro 
počutje, zdravje in socialno vedenje 
Pomemben izziv današnjega dne je 
privzgojiti državljanom Unije, zlasti 
otrokom, polnejše uživanje življenja prek 
umetniških dejavnosti, kot so glasba, 
umetnost, književnost itd., ter izboljšati 
njihovo zdravje, dobro počutje in socialno 
vedenje.

Or. de

Obrazložitev

Ne smemo podcenjevati pozitivnega vpliva umetnostne vzgoje na dobro počutje, zdravje in 
socialno vedenje. Za raziskave na tem področju so možnosti velike, bilo pa bi jih treba 
prepoznati in uporabiti.

Predlog spremembe 655
Adam Gierek

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij 
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 
čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje.

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij 
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 
čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje. Da bi premagali 
izzive, s katerimi se spopadajo starajoče se 
družbe EU, je nujno potrebna primerna, 
usklajena in strateška analiza ciljev 
zdravstvene politike. To usklajevanje 
lahko reši težave, ki jih je povzročila 
razdrobitev in nedoslednost politik držav 
članic, in okrepi uporabo znanstvenega, 
osebnega in infrastrukturnega potenciala 
prek skupnosti za biomedicinske raziskave 
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ter med tistimi, ki uporabljajo njegove 
končne proizvode v medicinskem 
zdravljenju. Če naj bodo inovativne 
zdravstvene raziskave uspešne, je nujno 
potrebno, da se vse medicinske 
zmogljivosti dolgoročno obvežejo, da bodo 
stalno izboljševale raziskave in 
usposabljanje ustvarjalnih skupin mladih 
znanstvenikov prek projektov v programu 
Marie Curie. Ta strategija, ki je 
osredotočena na razvoj, bi morala 
podpirati raziskovalni proces, ki vodi v 
bolj zdravo in učinkovitejšo Evropo ob 
sodelovanju evropske družbe in 
biomedicinskih raziskav ter prek novih 
priložnosti in izzivov, ki jih bodo 
omogočili inovativni končni proizvodi 
biomedicinskih raziskav. Strateški ukrepi 
v Obzorju 2020 lahko zagotovijo, da bodo 
specialisti dali prispevek v prihodnje 
zdravstvene politike že od same zasnove, 
pospešijo uvedbo inovacij in povečajo 
konkurenčnost uporabljenih medicinskih 
postopkov; podprejo lahko tudi čezmejno 
sodelovanje med večjim številom 
znanstvenikov in specialistov na različnih 
področjih medicine, da bi nacionalni 
zdravstveni sistemi prek znanstvenega 
napredka dejansko prihranili. Spremembe 
usposabljanja zdravnikov specialistov, ki 
omejujejo monopolni položaj, ki ga zdaj 
imajo poklicna združenja zdravnikov v 
državah članicah, je treba izvajati na 
podlagi enotnega sistema po vsej EU, in bi 
ga bilo treba izvajati tako, da bi se 
zagotovilo izvajanje zdravstvenega 
usposabljanja in raziskav v Evropi na 
podlagi najboljših možnih uporabljanih 
postopkov v medicinskih raziskovalnih 
zmogljivostih, ki izpolnjujejo enotna 
merila za usposabljanje. Svetovalni odbor 
EU za zdravje na visoki ravni bi moral 
izvajati strateško znanstveno usklajevanje 
raziskav na področju zdravstva v celotnem 
programu Obzorje 2020 in podpirati 
vodoravno usklajevanje medicinskih 
raziskav, ki se izvajajo istočasno v 
različnih raziskovalnih centrih v državah 
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članicah. Cilj takega strateškega 
usklajevanja bi moral biti prispevati k 
opredeljevanju bistvenih medicinskih 
raziskav in privesti prihodnje programe 
pod okrilje lokalnih centrov odličnosti, ki 
se upravljajo po najvišjih standardih 
odličnosti, ki bi morali zagotoviti, da bodo 
dali specialisti iz različnih medicinskih 
področjih znanstveni doprinos na tem 
konkurenčnem področju politike od same 
zasnove, in zagotoviti stroškovno 
učinkovitost nacionalnih zdravstvenih 
sistemov. Poleg tega bo cilj strateškega 
znanstvenega usklajevanja tudi spodbuditi 
druga področja znanstvenih in 
tehnoloških raziskav, da bodo prevzele 
vlogo v inovativnih strategijah, ki jih 
ustvarjajo moderne biomedicinske 
raziskave. Z vzpostavitvijo notranjega 
strateškega usklajevanja na področju 
zdravstvenih raziskav programa 
Obzorje 2020, utemeljenih na vrhunskem 
znanstvenem svetovanju, bo svetovalni 
odbor EU zagotovil tudi potrebne 
instrumentne za intenzivno spodbujanje 
medsebojnega delovanja in gospodarstev 
obsega na področju zdravstva. Nameril se 
bo doseči prostovoljno zbliževanje med 
nacionalnimi agencijami za financiranje 
zdravstvenih politik in Komisijo o 
specifičnih ciljih, če je to primerno, ter 
strateško partnerstvo na ravni EU med 
podjetji, nacionalnimi agencijami in 
Komisijo: poleg tega si bo na programski 
ravni prizadevali za strateško zbliževanje,
pri čemer bodo sodelovali regulativni 
organi in nacionalni zdravstveni organi. 
Cilj tega sistematičnega pristopa k 
raziskavam na vseh ravneh bi moral biti 
zagotoviti, da bodo specialistični 
medicinski postopki širše dostopni prek 
razvoja cenejših metod.

Or. pl

Obrazložitev

Pozitivno vzajemno delovanje pri zdravstvenih storitvah je odvisno od dobrega usklajevanja 
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politik držav članic in zbliževanja pri zadevnem usposabljanju specialistov v različnih 
zdravstvenih poklicih in pri medicinskih znanostih.

Predlog spremembe 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij 
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 
čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje.

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij 
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 
čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje. Upoštevati bi morala 
tudi pomembne dolgoročne koristi razvoja 
proizvodov za bolnike iz držav z nizkimi 
dohodki ter to uskladiti s financiranjem. 
Razvoj proizvodov prek inovacij se lahko 
pretvori v konkretne rezultate z otipljivimi 
rezultati za družbo in zmanjšanje revščine 
z večjimi naložbami v bolezni, povezanimi 
z revščino, in zapostavljenimi boleznimi.

Or. en

Predlog spremembe 657
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 
čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje.

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od gradnje zmogljivosti,
prenosa znanja in tehnologij (vključno z 
zdravstveno politiko), izvajanje, 
spremljanje in oceno obsežnih 
predstavitvenih dejavnosti, s čimer se bodo 
zagotovile obsežne rešitve v Evropi in 
zunaj nje.
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Or. fr

Obrazložitev

Predstavitvene dejavnosti, ki zadevajo zdravje, je mogoče izvajati samo v jasno opredeljenem 
političnem, regulativnem in etičnem okolju, ki bi moralo biti vzpostavljeno v Evropi in zunaj 
nje.

Predlog spremembe 658
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 
čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje.

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od gradnje zmogljivosti,
prenosa znanja in tehnologij (vključno z 
zdravstveno politiko), izvajanje, 
spremljanje in oceno obsežnih 
predstavitvenih dejavnosti, s čimer se bodo 
zagotovile obsežne rešitve v Evropi in 
zunaj nje.

Or. fr

Predlog spremembe 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 1 – točka 1.16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od prenosa znanja in tehnologij
do obsežnih predstavitvenih dejavnosti, s 
čimer se bodo zagotovile obsežne rešitve v 
Evropi in zunaj nje.

Zagotovljena podpora obsega vse 
dejavnosti od gradnje zmogljivosti,
prenosa znanja in tehnologij (vključno z 
zdravstveno politiko), izvajanje, 
spremljanje in oceno obsežnih 
predstavitvenih dejavnosti, s čimer se bodo 
zagotovile obsežne rešitve v Evropi in 
zunaj nje.
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Or. fr

Obrazložitev

Predstavitvene dejavnosti, ki zadevajo zdravje, je mogoče izvajati samo v jasno opredeljenem 
političnem, regulativnem in etičnem okolju, ki bi moralo biti vzpostavljeno v Evropi in zunaj 
nje.

Predlog spremembe 660
Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave
in biogospodarstvo

2. Izzivi evropskega biogospodarstva: 
zanesljiva preskrba s hrano, vključno z 
varnostjo hrane, trajnostno kmetijstvo in 
gozdarstvo, morske in pomorske raziskave

Or. en

Predlog spremembe 661
Amalia Sartori

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave
in biogospodarstvo

2. Biogospodarstvo: zagotavljanje hrane,
trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, 
morske in pomorske raziskave ter 
biotehnološke industrijske panoge

Or. en

Obrazložitev

Glede na evropsko strategijo „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo; 
biogospodarstvo obsega proizvodnjo obnovljivih bioloških virov in njihovo pretvorbo v 
hrano, krmo, bioizdelke in bioenergijo. Biogospodarstvo obsega štiri glavne sektorje, ki bi jih 
mora veliki izziv biogospodarstva podpirati: kmetijstvo in gozdarstvo, ribolov in ribogojstvo, 
biotehnološke industrijske panoge in hrana.
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Predlog spremembe 662
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo

2. Zanesljiva preskrba s hrano, kakovost in 
varnost, trajnostno kmetijstvo, morske in 
pomorske raziskave in biogospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 663
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave
in biogospodarstvo

2. Biogospodarstvo: zanesljiva preskrba s 
hrano, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, 
morske in pomorske raziskave ter 
biotehnološke industrijske panoge
(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Glede na evropsko strategijo „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za  Evropo“, 
biogospodarstvo obsega štiri glavne sektorje, ki bi jih mora veliki izziv biogospodarstva 
podpirati: kmetijstvo in gozdarstvo, ribolov in ribogojstvo, biotehnološke industrijske panoge 
in hrana. Ta naslov bi moral zato odražati opredelitev, ki jo je oblikovala Evropska komisija.

Predlog spremembe 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zagotavljanje hrane, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
ter biogospodarstvo

2. Varnost hrane, zdrava hrana in 
zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, raziskave v morskem in 
gorskem okolju ter biogospodarstvo

Or. sl

Predlog spremembe 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1. Trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo 2.1. Trajnostno kmetijstvo, vključno z 
živinorejo in gozdarstvom

Or. en

Predlog spremembe 666
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se dolgoročno
podprejo produktivnejši, z viri 
učinkovitejši in odpornejši kmetijski in 
gozdarski sistemi, ki zagotavljajo dovolj 
hrane, krme, biomase in drugih surovin ter
ohranjajo ekosistemske storitve, obenem 
pa podpirajo razvoj gospodarskih 
zmožnosti preživetja podeželskega 
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in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

prebivalstva. . Namesto da se uničujejo 
naravni viri, od katerih so odvisni sistemi 
proizvodnje hrane, je cilj uvesti take 
sisteme, ki bodo okrepili, povečali in 
hranili bazo virov, kar bi omogočilo 
trajnostno ustvarjanje bogastva. Z 
raziskavami in inovacijami se bodo 
zagotovile možnosti za vključitev 
kmetijskih in okoljskih ciljev v trajnostno 
proizvodnjo, s čimer povečanje dolgoročne 
produktivnosti in izboljšanje kmetijstva in
njegove učinkovitosti z viri, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva in izpiranje hranil iz obdelovane 
zemlje v kopensko in vodno okolje,
zmanjševanje odvisnosti od mednarodnega 
uvoza rastlinskih beljakovin v Evropo,
povečuje pa se biotska raznovrstnost v 
primarnih proizvodnih sistemih ter 
zmanjšuje vpliv teh sistemov na biotsko 
raznovrstnost.

Or. en

Predlog spremembe 667
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme,
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v bolj vzdržno proizvodnjo, npr. 
izboljšanje genskega potenciala rastlin za 
njihovo boljše prilagajanje biotskim in 
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emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

abiotskim stresom, povečanje 
produktivnosti kmetijstva in njegove 
učinkovitosti z viri, zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov zaradi kmetijstva, 
izboljšanje učinkovite rabe hranil in vode, 
zmanjševanje odvisnosti od mednarodnega 
uvoza rastlinskih beljakovin v Evropo,
povečuje pa se biotska raznovrstnost v 
primarnih proizvodnih sistemih.

Or. en

Predlog spremembe 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno in cenovno dostopno
proizvodnjo, ki zagotavlja hranila, s tem 
pa: povečala produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšala 
emisija toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva, izpiranje hranil iz obdelovane 
zemlje v kopensko in vodno okolje,
zmanjšala odvisnost od mednarodnega 
uvoza rastlinskih beljakovin v Evropo,
povečuje pa se biotska raznovrstnost v 
primarnih proizvodnih sistemih, da bi bolje 
razumeli in razvili odzive na to, kako 
ustvarjamo, distribuiramo, tržimo, trošimo 
in urejamo proizvodnjo hrane.
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Predlog spremembe 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši in odpornejši kmetijski in 
gozdarski sistemi, ki učinkovito 
izkoriščajo vire, jih ohranjajo in
zagotavljajo dovolj hrane, krme, biomase 
in drugih surovin ter ekosistemske storitve, 
obenem pa ohranjajo bazo naravnih virov, 
biotsko raznovrstnost in podporo 
gospodarskim zmožnostim preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s tem pa: 
povečala produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšale
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva in izpiranje hranil iz obdelovane 
zemlje v kopensko in vodno okolje,
zmanjšala odvisnost od mednarodnega 
uvoza rastlinskih beljakovin v Evropo,
povečali kmetijski sistemi in krajine, 
reciklirali hranila in organske snovi ter 
ohranjali viri vode in tal, s tem pa 
izboljšale sposobnosti prilagajanja 
kmetov, kar zadeva podnebne spremembe 
in negotovosti.

Or. en

Predlog spremembe 670
Corinne Lepage
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši in odpornejši kmetijski in 
gozdarski sistemi, ki učinkovito 
izkoriščajo vire, jih ohranjajo in
zagotavljajo dovolj hrane, krme, biomase 
in drugih surovin ter ekosistemske storitve, 
obenem pa ohranjajo bazo naravnih virov 
in podporo gospodarskim zmožnostim
preživetja podeželskega prebivalstva. Z 
raziskavami in inovacijami se bodo 
zagotovile možnosti za vključitev 
kmetijskih in okoljskih ciljev v trajnostno 
proizvodnjo in prehranske sisteme ter 
tako: povečala produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšale
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva, izpiranje hranil iz obdelovane 
zemlje v kopensko in vodno okolje,
zmanjšala odvisnost od mednarodnega 
uvoza rastlinskih beljakovin in drugih 
materialov v Evropo, povečala biotska 
raznovrstnost kmetijskih sistemov in 
krajin, reciklirali hranila in organske 
snovi ter ohranili viri vode in tal, s tem pa 
se izboljšale sposobnosti prilagajanja 
kmetov, kar zadeva podnebne spremembe 
in negotovosti.

Or. en

Predlog spremembe 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
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produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v bolj vzdržno proizvodnjo, npr. 
izboljšanje genskega potenciala rastlin za 
njihovo boljše prilagajanje biotskim in 
abiotskim stresom, povečanje 
produktivnosti kmetijstva in njegove 
učinkovitosti z viri, zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov zaradi kmetijstva, 
izboljšanje učinkovite rabe hranil in vode, 
zmanjševanje odvisnosti od mednarodnega 
uvoza rastlinskih beljakovin v Evropo, ter 
povečanje biotske raznovrstnosti v 
primarnih proizvodnih sistemih.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „s čimer se“ se nadomesti z „npr.“, da je manj omejujoče, pozitivnejše in širše.

Predlog spremembe 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva, varujejo 
zdravje potrošnikov in zmanjšujejo vpliv 
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za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 
proizvodnih sistemih.

na okolje. Z raziskavami in inovacijami se 
bodo zagotovile možnosti za vključitev 
kmetijskih in okoljskih ciljev v trajnostno 
proizvodnjo, s čimer se povečujeta 
produktivnost kmetijstva in njegova 
učinkovitost z viri, zmanjšujejo emisije 
toplogrednih plinov zaradi kmetijstva ter 
izpiranje hranil iz obdelovane zemlje v 
kopensko in vodno okolje, odvisnost od 
mednarodnega uvoza rastlinskih beljakovin 
v Evropo, povečuje pa se biotska 
raznovrstnost v primarnih proizvodnih 
sistemih.

Or.

es

Predlog spremembe 673
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši, z viri učinkovitejši in 
odpornejši kmetijski in gozdarski sistemi, 
ki zagotavljajo dovolj hrane, krme, 
biomase in drugih surovin ter ekosistemske 
storitve, obenem pa podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo, s čimer se 
povečujeta produktivnost kmetijstva in 
njegova učinkovitost z viri, zmanjšujejo
emisije toplogrednih plinov zaradi 
kmetijstva ter izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, odvisnost od mednarodnega uvoza 
rastlinskih beljakovin v Evropo, povečuje 
pa se biotska raznovrstnost v primarnih 

Potrebni so ustrezno znanje, orodja, 
storitve in inovacije, da se podprejo 
produktivnejši in odpornejši kmetijski in 
gozdarski sistemi, ki učinkovito 
izkoriščajo vire, jih ohranjajo in
zagotavljajo dovolj hrane, krme, biomase 
in drugih surovin ter ekosistemske storitve, 
obenem pa ohranjajo bazo naranih virov, 
biotsko raznovrstnost in podpirajo razvoj 
gospodarskih zmožnosti preživetja 
podeželskega prebivalstva. Z raziskavami 
in inovacijami se bodo zagotovile možnosti 
za vključitev kmetijskih in okoljskih ciljev 
v trajnostno proizvodnjo in prehranske 
sisteme ter tako: povečala produktivnost 
kmetijstva in njegova učinkovitost z viri,
zmanjšale emisije toplogrednih plinov 
zaradi kmetijstva in izpiranje hranil iz 
obdelovane zemlje v kopensko in vodno 
okolje, zmanjšala odvisnost od 
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proizvodnih sistemih. mednarodnega uvoza rastlinskih beljakovin 
v Evropo in povečala biotska raznovrstnost 
v primarnih proizvodnih sistemih.

Or. en

Predlog spremembe 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1.1. Povečanje učinkovitosti proizvodnje 
in obvladovanje posledic podnebnih 
sprememb ob zagotavljanju vzdržnosti in 
odpornosti

2.1.1. Povečanje učinkovitosti proizvodnje, 
kakovosti in varnosti hrane, vzdržnosti in 
odpornosti ter obvladovanje posledic 
podnebnih sprememb

Or. en

Predlog spremembe 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1.1. Povečanje učinkovitosti proizvodnje 
in obvladovanje posledic podnebnih 
sprememb ob zagotavljanju vzdržnosti in 
odpornosti

2.1.1. Povečanje učinkovitosti proizvodnje, 
kakovosti in varnosti hrane ter
obvladovanje posledic podnebnih 
sprememb ob zagotavljanju vzdržnosti in 
odpornosti

Or. en

Obrazložitev

Kakovost in varnost hrane, na primer zdravje rastlin, njihove organoleptične in hranilne 
značilnosti (vitamini, mikrohranilne snovi).
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Predlog spremembe 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z dejavnostmi se bosta povečali 
produktivnost ter sposobnost prilagajanja 
rastlin, živali in proizvodnih sistemov pri 
obvladovanju hitro spreminjajočih se 
okoljskih in podnebnih razmer ter vse 
redkejših naravnih virov. Iz tega izhajajoče 
inovacije bodo podlaga za prehod na 
gospodarstvo z nizko porabo energije, 
nizkimi emisijami in nizkimi odpadki v 
celotni dobavni verigi hrane in krme. Poleg 
tega, da prispevajo k prehranski varnosti, 
bodo ustvarile nove možnosti za uporabo 
biomase in stranskih proizvodov iz 
kmetijstva in gozdarstva v raznovrstnih 
uporabah v neprehrambene namene.

Z dejavnostmi se bosta povečali 
produktivnost ter sposobnost prilagajanja 
rastlin, živali in proizvodnih sistemov pri 
obvladovanju hitro spreminjajočih se 
okoljskih in podnebnih razmer ter vse 
redkejših naravnih virov. Iz tega izhajajoče 
inovacije bodo podlaga za prehod na 
gospodarstvo z nizko porabo energije, 
nizkimi emisijami in nizkimi odpadki v 
celotni dobavni verigi hrane in krme. Poleg 
tega, da prispevajo k prehranski varnosti in 
zdravju potrošnikov, bodo ustvarile nove 
možnosti za uporabo biomase in stranskih 
proizvodov iz kmetijstva in gozdarstva v 
raznovrstnih uporabah v neprehrambene 
namene.

Or. es

Predlog spremembe 677
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z dejavnostmi se bosta povečali 
produktivnost ter sposobnost prilagajanja 
rastlin, živali in proizvodnih sistemov pri 
obvladovanju hitro spreminjajočih se 
okoljskih in podnebnih razmer ter vse 
redkejših naravnih virov. Iz tega izhajajoče 
inovacije bodo podlaga za prehod na 
gospodarstvo z nizko porabo energije, 
nizkimi emisijami in nizkimi odpadki v 
celotni dobavni verigi hrane in krme. Poleg 

Z dejavnostmi se bosta povečali
dolgoročna produktivnost ter sposobnost 
prilagajanja rastlin, živali in proizvodnih 
sistemov pri obvladovanju hitro 
spreminjajočih se okoljskih in podnebnih 
razmer ter vse redkejših naravnih virov. Iz 
tega izhajajoče inovacije bodo podlaga za 
prehod na gospodarstvo z nizko porabo 
energije, majhnim zunanjim vložkom,
nizkimi emisijami in nizkimi odpadki v 
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tega, da prispevajo k prehranski varnosti, 
bodo ustvarile nove možnosti za uporabo 
biomase in stranskih proizvodov iz 
kmetijstva in gozdarstva v raznovrstnih 
uporabah v neprehrambene namene.

celotni dobavni verigi hrane in krme. Poleg 
tega, da prispevajo k prehranski varnosti, 
bodo ustvarile nove možnosti za uporabo 
biomase in stranskih proizvodov iz 
kmetijstva in gozdarstva v raznovrstnih 
uporabah v neprehrambene namene.

Or. en

Predlog spremembe 678
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali več- in 
meddisciplinarni pristopi z uporabo 
strokovnega znanja in izkušenj akterjev 
po vsej dobavni verigi, pri čemer naj bi se 
hkrati zagotovili učinkovita uporaba virov
(vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost ter vitalnost
podeželskih območij. Poudarek bo na 
integriranih in raznovrstnih proizvodnih 
sistemih in agronomskih, ekoloških in 
gospodarskih praksah. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na trajnostnih pristopih 
konvencionalne in sodobne vzreje ter
boljše ohranjanje genskih virov, na 
prilagoditvi skromnim virom, manjši 
uporabi pesticidov in lokalnih okoljskih 
razmerah. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter ukrepi za biološki 
nadzor. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane, in celovit pristop k
protimikrobni odpornosti, povezani z 
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Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

sistemom reje živali z veliko gostoto 
naselitve. Preučevanje učinkov praks o 
dobrem počutju živali bo pripomoglo 
reševati družbene probleme. Navedena 
področja bodo podpirale temeljne 
raziskave, v katerih bodo obravnavana 
ustrezna biološka vprašanja in podprt 
razvoj in izvajanje politik Unije. Sistem 
reje, ki bazo naravnih virov sistema 
uničuje, ne bo trajnosten niti dolgoročno 
produktiven in zato ne konkurenčen.

Or. en

Predlog spremembe 679
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali več- in 
meddisciplinarni pristopi z uporabo 
strokovnega znanja in izkušenj akterjev 
po vsej dobavni verigi, pri čemer naj bi se 
hkrati zagotovili učinkovita uporaba virov
(vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost ter vitalnost
podeželskih območij. Poudarek bo na 
integriranih in raznovrstnih proizvodnih 
sistemih in agronomskih praksah, vključno 
z uporabo preciznih tehnologij, 
agronomsko-ekoloških in organskih 
načinih kmetovanja ter pristopov za 
ekološko okrepitev v korist 
konvencionalnega in ekološkega 
kmetijstva. Genetsko izboljšanje rastlin in 
živali v smislu lastnosti prilagajanja in 
produktivnosti bo temeljilo na vseh 
pristopih konvencionalne in sodobne vzreje 
ter boljši uporabi genskih virov, na 
prilagoditvi skromnim virom, manjši 
uporabi pesticidov in lokalnih okoljskih 
razmerah. Ustrezna pozornost bo 
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bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih 
konvencionalne in sodobne vzreje ter 
boljši uporabi genskih virov. Ustrezna 
pozornost bo namenjena upravljanju tal za 
povečanje plodnosti prsti, da se izboljša 
donosnost pridelkov. Spodbujali se bodo 

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist vseh vrst kmetijstva.
Genetsko izboljšanje rastlin in živali v 
smislu lastnosti prilagajanja in 
produktivnosti bo temeljilo na vseh
razpoložljivih tehnologijah vzreje ter 
boljši uporabi genskih virov in odprlo 
možnosti za proizvodnjo novih in 
raznovrstnih proizvodov (hrane, krme, 
materialov, energije), ki pokrivajo 
naraščajoče povpraševanje po dobavnih 
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zdravje živali in rastlin ter integrirani 
ukrepi za obvladovanje bolezni in 
škodljivih organizmov. Strategije za 
izkoreninjenje živalskih bolezni, vključno z 
zoonozami, bodo obravnavane skupaj z 
raziskavami o protimikrobni odpornosti.
Preučevanje učinkov praks o dobrem 
počutju živali bo pripomoglo reševati 
družbene probleme. Navedena področja 
bodo podpirale temeljne raziskave, v 
katerih bodo obravnavana ustrezna 
biološka vprašanja in podprt razvoj in 
izvajanje politik Unije.

sistemih s kratkimi in nizkoogljičnimi 
verigami. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja,
in bodo hkrati prispevale k vodilni vlogi 
Evrope v globalnih pobudah.

Or. en

Predlog spremembe 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi z uporabo 
strokovnega znanja in izkušenj akterjev 
po vsej dobavni verigi, pri čemer naj bi se 
hkrati zagotovili učinkovita uporaba virov
(vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost ter vitalnost
podeželskih območij. Poudarek bo na 
integriranih in raznovrstnih proizvodnih 
sistemih in agronomskih praksah, vključno 
z uporabo preciznih tehnologij, 
agronomsko-ekoloških in organskih 
načinih kmetovanja ter pristopov za 
ekološko okrepitev v korist 
konvencionalnega in ekološkega 
kmetijstva. Genetsko izboljšanje rastlin in 



AM\907980SL.doc 67/121 PE492.814v01-00

SL

namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

živali v smislu lastnosti prilagajanja in 
produktivnosti bo temeljilo na vseh 
pristopih konvencionalne in sodobne vzreje 
ter boljši uporabi genskih virov, na 
prilagoditvi skromnim virom, manjši 
uporabi pesticidov in lokalnih okoljskih 
razmerah. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
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lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov in zmanjša izguba podtalnih, 
površinskih in podzemskih vodnih virov.
Spodbujali se bodo zdravje živali in rastlin 
ter integrirani ukrepi za obvladovanje 
bolezni in škodljivih organizmov.
Strategije za izkoreninjenje živalskih 
bolezni, vključno z zoonozami, bodo 
obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 683
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 

Za izboljšano delovanje rastlin, živali, 
mikroorganizmov se bodo iskali več- in 
meddisciplinarni pristopi z uporabo 
strokovnega znanja in izkušenj akterjev 
po vsej dobavni verigi, pri čemer naj bi se 
hkrati zagotovili učinkovita uporaba virov
(vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost ter vitalnost
podeželskih območij. Poudarek bo na 
integriranih in raznovrstnih proizvodnih 
sistemih in agronomskih praksah, vključno 
z uporabo preciznih tehnologij, 
agronomsko-ekoloških in organskih 
načinih kmetovanja ter pristopov za 
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temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

ekološko okrepitev v korist 
konvencionalnega in ekološkega 
kmetijstva. Genetsko izboljšanje rastlin in 
živali v smislu lastnosti prilagajanja in 
produktivnosti bo temeljilo na vseh 
pristopih konvencionalne in sodobne vzreje 
ter boljši uporabi genskih virov. Ustrezna 
pozornost bo namenjena upravljanju tal za 
povečanje plodnosti prsti, da se izboljša 
donosnost pridelkov. Spodbujali se bodo 
zdravje živali in rastlin ter integrirani 
ukrepi za obvladovanje bolezni in 
škodljivih organizmov. Strategije za 
izkoreninjenje živalskih bolezni, vključno z 
zoonozami, bodo obravnavane skupaj z 
raziskavami o protimikrobni odpornosti.
Preučevanje učinkov praks o dobrem 
počutju živali bo pripomoglo reševati 
družbene probleme. Navedena področja 
bodo podpirale temeljne raziskave, v 
katerih bodo obravnavana ustrezna 
biološka vprašanja in podprt razvoj in 
izvajanje politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 684
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izboljšano delovanje rastlin, živali,
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije) in 
ekološka celovitost podeželskih območij.
Poudarek bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
ekološkega kmetijstva. Genetsko 

Za izboljšano delovanje rastlin, živali in
mikroorganizmov se bodo iskali 
večdisciplinarni pristopi, pri čemer naj bi 
se hkrati zagotovili učinkovita uporaba 
virov (vode, hranilnih snovi, energije), 
kakovost proizvodnje in ekološka 
celovitost podeželskih območij. Poudarek 
bo na integriranih in raznovrstnih 
proizvodnih sistemih in agronomskih 
praksah, vključno z uporabo preciznih 
tehnologij in pristopov za ekološko 
okrepitev v korist konvencionalnega in 
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izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme.
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

ekološkega kmetijstva. Genetsko 
izboljšanje rastlin in živali v smislu 
lastnosti prilagajanja in produktivnosti bo 
temeljilo na vseh pristopih konvencionalne 
in sodobne vzreje ter boljši uporabi 
genskih virov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena upravljanju tal za povečanje 
plodnosti prsti, da se izboljša donosnost 
pridelkov. Spodbujali se bodo zdravje 
živali in rastlin ter integrirani ukrepi za 
obvladovanje bolezni in škodljivih 
organizmov. Strategije za izkoreninjenje 
živalskih bolezni, vključno z zoonozami, 
bodo obravnavane skupaj z raziskavami o 
protimikrobni odpornosti. Preučevanje 
učinkov praks o dobrem počutju živali bo 
pripomoglo reševati družbene probleme. 
Navedena področja bodo podpirale 
temeljne raziskave, v katerih bodo 
obravnavana ustrezna biološka vprašanja in 
podprt razvoj in izvajanje politik Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1.2. Zagotavljanje ekosistemskih storitev 
in javnih dobrin

2.1.2. Okrepitev večfunkcionalnosti 
kmetijstva, vključno z ekosistemskimi 
storitvami in javnimi dobrinami

Or. en

Predlog spremembe 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1.2. Zagotavljanje ekosistemskih storitev 
in javnih dobrin

2.1.2. Okrepitev večfunkcionalnosti 
kmetijstva, vključno s storitvami in 
javnimi dobrinami

Or. en

Obrazložitev

Večfunkcionalnost kot celostni pristop za združitev uporabe kmetijstva in ekosistemskih 
storitev; za usklajenost s skupno kmetijsko politiko in programi za raziskave.

Predlog spremembe 687
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine vključno s kulturno in rekreacijsko 
vrednostjo in bistvene ekološke storitve, ki 
jih tržišče sedaj ne nagrajuje, na primer: 
funkcionalna ter biotska raznovrstnost na 
kraju samem, opraševanje, kakovost, 
razpoložljivost in urejanje voda, kmetijska 
in gozdna krajina, zmanjševanje erozije 
ter sekvestracija ogljika, stabilnost 
podnebja, zmanjševanje toplogrednih 
plinov, kakovost zraka, odpornost na 
poplave, sušo in požare. Noben sistem 
ustvarjanja bogastva ne more biti 
konkurenčen, če uničuje svoje baze virov, 
zato je treba razviti resnično trajnostne 
sisteme izkoriščanja naravnih procesov. 
Raziskovalne dejavnosti bodo podpirale 
zagotavljanje javnih dobrin in storitev tako, 
da se bodo zagotovile rešitve za 
upravljanje, orodja za podporo pri 
odločanju ter ocena njihove netržne 



PE492.814v01-00 72/121 AM\907980SL.doc

SL

plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

vrednosti. Med posebna vprašanja, ki jih je 
treba obravnavati, spada opredelitev in 
razvoj različnih kmetijskih/gozdnih 
sistemov in vzorcev krajine, za katere je 
verjetno, da bodo te cilje dosegli. S 
spremembami v aktivnem upravljanju 
kmetijskih sistemov, npr. z uporabo 
tehnologij in novih praks, se bosta 
izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. Kmetijski/gozdarski 
sistemi in njihova trajnost bodo 
obravnavani po socialno-ekonomskih in 
primerjalnih ocenah. S spremembami v 
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plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

Socialno-ekonomske raziskave kmetijstva/gozdarstva morajo biti vključene v raziskave o 
večfunkcionalnih vidikih kmetijstva in bi se morale izvajati, da bi podprli prehod k dejavnemu 
upravljanju kmetijskih sistemov.

Predlog spremembe 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. Kmetijski/gozdarski 
sistemi in njihova trajnost bodo 
obravnavani po socialno-ekonomskih in 
primerjalnih ocenah. S spremembami v 
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plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb. Biotehnologija 
lahko na primer izboljša učinkovito 
uporabo obstoječih evropskih kmetijskih 
in gozdarskih virov z izboljšanjem 
razumevanja bioloških sistemov in 
omogočanjem široke palete orodij za 
povečanje trajnosti in produktivnosti 
kmetijstva in gozdarstva. Zagotavlja tudi 
zadostno preskrbo s hrano in krmo, ki je 
bistvena glede na pretekle in prihodnje 
pretrese na svetovnih trgih. Spodbujati je 
treba združevanje prednosti različnih 
kmetijskih tehnologij, da se dosežejo 
resnične koristi za zdravje ljudi in za 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 690
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov tvorita 
pristop, ki ni namenjen pridobivanju 
dobička, zagotavljata tudi širši razpon 
družbeno javnih dobrin (vključno s 
kulturno in rekreacijsko vrednostjo) in 
pomembne ekološke storitve, kot so 
funkcionalna ter biotska raznovrstnost na 
kraju samem, opraševanje, urejanje voda, 
urejanje krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
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netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb. Pozornost bo 
namenjena zlasti lokalnim 
nekomercialnim sistemom proizvodnje 
hrane, kot so mestni vrtovi.

Or. fr

Predlog spremembe 691
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, hranjenje in urejanje voda, 
urejanje krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
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aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice
podnebnih sprememb.

aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 
bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb. To zahteva tudi 
celostno gospodarjenje z naravnimi telesi 
in alternativnimi viri (npr. obdelano 
odpadno vodo) za namakanje (kmetijstvo, 
urejanje krajine in gozdarstvo), 
obnovo/izboljšanje okolja, boj proti 
gozdnim požarom, rekreacijske dejavnosti 
in javno oskrbo z vodo.

Or. en

Predlog spremembe 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda, urejanje 
krajine, zmanjševanje erozije ter 
sekvestracija ogljika/zmanjševanje 
toplogrednih plinov. Raziskovalne 
dejavnosti bodo podpirale zagotavljanje 
javnih dobrin in storitev tako, da se bodo 
zagotovile rešitve za upravljanje, orodja za 
podporo pri odločanju ter ocena njihove 
netržne vrednosti. Med posebna vprašanja, 
ki jih je treba obravnavati, spada 
opredelitev kmetijskih/gozdnih sistemov in 
vzorcev krajine, za katere je verjetno, da 
bodo te cilje dosegli. S spremembami v 
aktivnem upravljanju kmetijskih sistemov, 
npr. z uporabo tehnologij in novih praks, se 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta edinstvena 
sistema, ki poleg tržnih proizvodov 
zagotavljata tudi širše družbene javne 
dobrine (vključno s kulturno in 
rekreacijsko vrednostjo) in pomembne 
ekološke storitve, kot so funkcionalna ter 
biotska raznovrstnost na kraju samem, 
opraševanje, urejanje voda in urejanje 
krajine, ter na področjih, povezanih z 
erozijo, suša in sekvestracija 
ogljika/zmanjševanje toplogrednih plinov.
Raziskovalne dejavnosti bodo podpirale 
zagotavljanje javnih dobrin in storitev tako, 
da se bodo zagotovile rešitve za 
upravljanje, orodja za podporo pri 
odločanju ter ocena njihove netržne 
vrednosti. Med posebna vprašanja, ki jih je 
treba obravnavati, spada opredelitev 
kmetijskih/gozdnih sistemov in vzorcev 
krajine, za katere je verjetno, da bodo te 
cilje dosegli. S spremembami v aktivnem 
upravljanju kmetijskih sistemov, npr. z 
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bosta izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

uporabo tehnologij in novih praks, se bosta 
izboljšala zmanjševanje toplogrednih 
plinov in sposobnost prilagajanja 
kmetijskega sektorja na škodljive posledice 
podnebnih sprememb.

Or. es

Predlog spremembe 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V podeželskih skupnostih bodo razvojne 
možnosti uresničene s krepitvijo njihove 
sposobnosti za primarno proizvodnjo in 
zagotavljanjem ekosistemskih storitev ter 
odpiranjem možnosti za proizvodnjo novih 
in raznovrstnih proizvodov (hrane, krme, 
materialov, energije), ki pokrivajo 
naraščajoče povpraševanje po kratkih 
nizkoogljičnih verigah. Potrebne so 
socialno-ekonomske raziskave skupaj z 
razvojem novih konceptov in 
institucionalnimi novostmi, da se zagotovi 
kohezija podeželskih območij ter prepreči 
gospodarska in socialna izključenost, 
spodbudi diverzifikacija gospodarskih 
dejavnosti (vključno s storitvenim 
sektorjem), zagotovijo ustrezni odnosi med 
podeželskimi in mestnimi območji ter 
olajša izmenjava, predstavitev, inovacije in 
širjenje znanja in spodbuja participativno 
upravljanje z viri. Poleg tega je treba 
preučiti načine, s katerimi bi lahko javne 
dobrine v podeželskih območjih pretvorili 
v lokalne/regionalne socialno-ekonomske 
koristi. Potrebe po inovacijah, določene 
na regionalni in lokalni ravni, bodo 
dopolnjene z medsektorskimi 
raziskovalnimi ukrepi na medregionalni in 
evropski ravni. Raziskovalni projekti bodo 
z zagotavljanjem potrebnih analitičnih 

Potrebne so socialno-ekonomske raziskave 
skupaj z razvojem novih konceptov in 
institucionalnimi novostmi, da se zagotovi 
kohezija podeželskih območij ter prepreči 
gospodarska in socialna izključenost, 
spodbudi diverzifikacija gospodarskih 
dejavnosti (vključno s storitvenim 
sektorjem), zagotovijo ustrezni odnosi med 
podeželskimi in mestnimi območji ter 
olajša izmenjava, predstavitev, inovacije in 
širjenje znanja in spodbuja participativno 
upravljanje z viri. Poleg tega je treba 
preučiti načine, s katerimi bi lahko javne 
dobrine v podeželskih območjih pretvorili 
v lokalne/regionalne in evropske socialno-
ekonomske koristi. Na primer z 
dopolnjevanjem dejavnosti na lokalni 
ravni z medsektorskimi raziskovalnimi 
ukrepi na medregionalni in evropski ravni.
Raziskovalni projekti bodo z 
zagotavljanjem potrebnih analitičnih 
orodij, kazalnikov, modelov in naprednih 
dejavnosti oblikovalcem politike in drugim 
akterjem pomagali pri izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju ustreznih 
strategij, politik in zakonodaje, ne samo na 
podeželju, ampak v celotnem 
biogospodarstvu. Nujno bo sprejeti 
namenu primerne in učinkovite uredbe ter 
izboljšati ocenjevanje učinkov uredbe in 
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orodij, kazalnikov, modelov in naprednih 
dejavnosti oblikovalcem politike in drugim 
akterjem pomagali pri izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju ustreznih 
strategij, politik in zakonodaje, ne samo na 
podeželju, ampak v celotnem 
biogospodarstvu. Hkrati so potrebna orodja 
in podatki za pravilno ocenjevanje 
morebitnih sporazumnih rešitev med 
različnimi vrstami uporabe virov (zemlje, 
vode in drugih surovin) ter proizvodov 
biogospodarstva. Po socialno-ekonomskih 
in primerjalnih merilih bodo obravnavani 
kmetijski/gozdarski sistemi in njihova 
trajnost.

stroškov usklajevanja v agroindustriji in 
kmetijski skupnosti. Hkrati so potrebna 
orodja in podatki za pravilno ocenjevanje 
morebitnih sporazumnih rešitev med 
različnimi vrstami uporabe virov (zemlje, 
vode in drugih surovin) ter proizvodov 
biogospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 694
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V podeželskih skupnostih bodo razvojne 
možnosti uresničene s krepitvijo njihove 
sposobnosti za primarno proizvodnjo in 
zagotavljanjem ekosistemskih storitev ter 
odpiranjem možnosti za proizvodnjo novih 
in raznovrstnih proizvodov (hrane, krme, 
materialov, energije), ki pokrivajo 
naraščajoče povpraševanje po kratkih 
nizkoogljičnih verigah. Potrebne so 
socialno-ekonomske raziskave skupaj z 
razvojem novih konceptov in 
institucionalnimi novostmi, da se zagotovi 
kohezija podeželskih območij ter prepreči 
gospodarska in socialna izključenost, 
spodbudi diverzifikacija gospodarskih 
dejavnosti (vključno s storitvenim 
sektorjem), zagotovijo ustrezni odnosi med 
podeželskimi in mestnimi območji ter 
olajša izmenjava, predstavitev, inovacije in 
širjenje znanja in spodbuja participativno 

V podeželskih skupnostih bodo razvojne 
možnosti uresničene s krepitvijo njihove 
sposobnosti za primarno proizvodnjo in 
zagotavljanjem ekosistemskih storitev ter 
odpiranjem možnosti za proizvodnjo novih 
in raznovrstnih proizvodov (hrane, krme, 
materialov, energije), ki pokrivajo 
naraščajoče povpraševanje po kratkih 
nizkoogljičnih verigah. Potrebne so 
socialno-ekonomske raziskave skupaj z 
razvojem novih konceptov in 
institucionalnimi novostmi, da se zagotovi 
kohezija podeželskih območij ter prepreči 
gospodarska in socialna izključenost, 
spodbudi diverzifikacija gospodarskih 
dejavnosti (vključno s storitvenim 
sektorjem), zagotovijo ustrezni odnosi med 
podeželskimi in mestnimi območji ter 
olajša izmenjava, predstavitev, inovacije in 
širjenje znanja in spodbuja participativno 
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upravljanje z viri. Poleg tega je treba 
preučiti načine, s katerimi bi lahko javne 
dobrine v podeželskih območjih pretvorili 
v lokalne/regionalne socialno-ekonomske 
koristi. Potrebe po inovacijah, določene na 
regionalni in lokalni ravni, bodo 
dopolnjene z medsektorskimi 
raziskovalnimi ukrepi na medregionalni in 
evropski ravni. Raziskovalni projekti bodo 
z zagotavljanjem potrebnih analitičnih 
orodij, kazalnikov, modelov in naprednih 
dejavnosti oblikovalcem politike in drugim 
akterjem pomagali pri izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju ustreznih 
strategij, politik in zakonodaje, ne samo na 
podeželju, ampak v celotnem 
biogospodarstvu. Hkrati so potrebna orodja 
in podatki za pravilno ocenjevanje 
morebitnih sporazumnih rešitev med 
različnimi vrstami uporabe virov (zemlje, 
vode in drugih surovin) ter proizvodov 
biogospodarstva. Po socialno-ekonomskih 
in primerjalnih merilih bodo obravnavani 
kmetijski/gozdarski sistemi in njihova 
trajnost.

upravljanje z viri. Poleg tega je treba 
preučiti načine, s katerimi bi lahko javne 
dobrine v podeželskih območjih pretvorili 
v lokalne/regionalne socialno-ekonomske 
koristi. Potrebe po inovacijah, določene na 
regionalni in lokalni ravni, bodo 
dopolnjene z medsektorskimi 
raziskovalnimi ukrepi na medregionalni in 
evropski ravni. Raziskovalni projekti bodo 
z zagotavljanjem potrebnih analitičnih 
orodij, kazalnikov, modelov in naprednih 
dejavnosti oblikovalcem politike in drugim 
akterjem pomagali pri izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju ustreznih 
strategij, politik in zakonodaje, ne samo na 
podeželju, ampak v celotnem 
biogospodarstvu. Hkrati so potrebna orodja 
in podatki za pravilno ocenjevanje 
morebitnih sporazumnih rešitev med 
različnimi vrstami uporabe virov (zemlje, 
vode in drugih surovin) ter proizvodov 
biogospodarstva. Po socialno-ekonomskih 
in primerjalnih merilih bodo obravnavani 
kmetijski/gozdarski sistemi in njihova 
trajnost. Upoštevali se bodo merila za 
pregledne postopke za oceno zaželenosti 
in sprejemljivosti novih tehnologij ter 
skrbi civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 695
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
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varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehransko verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Konkurenčnost lahko opredelimo 
na različnih ravneh, cilj pa je doseči 
sisteme, ki bodo kmetom omogočili tudi,
da bodo konkurenčni na lokalni in 
regionalni ravni. Pristop Unije mora biti 
dosleden, da prizadevanja za 
konkurenčnost na globalnem trgu ne 
bodo v nasprotju s prizadevanji in 
financiranjem Unije, da bi oblikovala 
živahna lokalna gospodarstva in kratke 
verige proizvodnje in dobave hrane. 
Obširno bi bilo treba upoštevati negativne 
zunanje stroške proizvodnih sistemov z 
velikim vložkom, ki so prej veljali za 
„konkurenčne“ oziroma „produktivne“, v 
pojmu „cenovno dostopne“ hrane pa bi 
bilo treba upoštevati tudi stroške vplivov 
na okolje in javno zdravje za 
davkoplačevalce in javno blagajno. Ta 
pristop bo prispeval k (a) doseganju varne 
preskrbe s hrano za vse Evropejce in 
odpravo lakote v svetu (b) zmanjšanju 
bremena bolezni, povezanih s prehrano in 
živili, s spodbujanjem prehoda na zdravo in 
trajnostno prehrano prek izobraževanja 
potrošnikov in inovacij v živilski industriji
(c) zmanjševanju porabe vode in energije 
pri predelavi hrane, prevozu in distribuciji, 
(d) zmanjšanju živilskih odpadkov za 50 % 
do leta 2030 in (e) zagotavljanju velike 
pestrosti zdrave, pristne, kakovostne in 
varne hrane za vse. Poleg tega bi se 
morale osredotočati na želje potrošnikov in 
konkurenčne metode predelave hrane, ki 
porabijo manj virov in dodatkov ter 
ustvarijo manj stranskih proizvodov in 
toplogrednih plinov.

Or. en
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Predlog spremembe 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehransko verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji, (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030 in 
(e) raziskovalne dejavnosti bodo 
osredotočene tudi na pestro izbiro zdrave, 
pristne, kakovostne in varne hrane za vse.

Or. en

Predlog spremembe 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
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po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehransko verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, za vse vrste kmetijstva in 
proizvodov, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v
kmetijski in živilski industriji (c) 
zmanjševanju porabe vode in energije pri 
predelavi hrane, prevozu in distribuciji ter
(d) zmanjšanju živilskih odpadkov za 50 % 
do leta 2030.

Or. en

Predlog spremembe 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo varnost hrane in krme ter zanesljiva
oskrba z njima, konkurenčnost evropske 
agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehransko verigo ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne, 
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ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

trajnostno intenzivne ali ekološke, od 
primarne proizvodnje do porabe. Ta pristop 
bo prispeval k (a) doseganju varne 
preskrbe s hrano za vse Evropejce in 
odpravo lakote v svetu (b) zmanjšanju 
bremena bolezni, povezanih s prehrano in 
živili, s spodbujanjem prehoda na zdravo in 
trajnostno prehrano prek izobraževanja 
potrošnikov in inovacij v kmetijski živilski 
industriji (c) zmanjševanju porabe vode in 
energije pri predelavi hrane, prevozu in 
distribuciji ter (d) zmanjšanju živilskih 
odpadkov za 50 % do leta 2030.

Or. en

Predlog spremembe 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano, živili in debelostjo (otrok in 
odraslih), s spodbujanjem prehoda na 
zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
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živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030. prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju 
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

Or. es

Predlog spremembe 700
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehranjevalno verigo, ter s tem 
povezane storitve, bodisi konvencionalne 
ali ekološke, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v 
živilski industriji (c) zmanjševanju porabe 
vode in energije pri predelavi hrane, 
prevozu in distribuciji ter (d) zmanjšanju
živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030.

Obravnavati je treba potrebe potrošnikov 
po varni, zdravi in cenovno dostopni hrani, 
pri tem pa upoštevati učinke zaužite hrane 
ter proizvodnje živil in krme na zdravje 
ljudi in ekosisteme skupaj. Obravnavane 
bodo prehranska in krmilna varnost ter 
varna oskrba z njimi, konkurenčnost 
evropske agroživilske industrije ter trajnost 
proizvodnje hrane in oskrbe, ki zajemajo 
celotno prehransko verigo, ter s tem 
povezane storitve za vse vrste kmetijstva in 
proizvodov, od primarne proizvodnje do 
porabe. Ta pristop bo prispeval k (a) 
doseganju varne preskrbe s hrano za vse 
Evropejce in odpravo lakote v svetu (b) 
zmanjšanju bremena bolezni, povezanih s 
prehrano in živili, s spodbujanjem prehoda 
na zdravo in trajnostno prehrano prek 
izobraževanja potrošnikov in inovacij v
kmetijski in živilski industriji (c) 
zmanjševanju porabe vode in energije pri 
predelavi hrane, prevozu in distribuciji ter
(d) zmanjšanju izgube živil za 50 % do leta 
2030.

Or. en

Predlog spremembe 701
Kent Johansson, Fiona Hall
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalne dejavnosti bi morale biti 
osredotočene tudi na veliko pestrost 
zdrave, pristne, kakovostne in varne hrane 
za vse. Poleg tega bi se morale 
osredotočati na želje potrošnikov in 
konkurenčne metode predelave hrane, ki 
porabijo manj virov in dodatkov ter 
ustvarijo manj stranskih proizvodov in 
toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnjo hrano je treba priznati kot eno od najpomembnejšega, kar določa zdravje.

Predlog spremembe 702
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavale se bodo prednostna izbira 
potrošnikov, njihov odnos, potrebe, 
vedenje, življenjski stil in izobrazba, 
okrepljena bo tudi komunikacija med 
potrošniki ter raziskovalno skupnostjo 
prehrambene verige in nosilci dejavnosti, 
da se zagotovijo ozaveščene odločitve, 
trajnostna potrošnja in učinki na 
proizvodnjo, vključujočo rast in kakovost 
življenja, zlasti pri ranljivih skupinah. 
Družbene inovacije so odgovor na 
družbene izzive, z inovativnimi modeli in 
metodami na področju varstva potrošnikov 
pa bodo zagotovljeni primerljivi podatki in 
ustvarjena podlaga za odzivanje na 
politične potrebe Unije.

Obravnavale se bodo prednostna izbira 
potrošnikov, njihov odnos, potrebe, 
vedenje, življenjski stil in izobrazba, 
okrepljena bo tudi komunikacija med 
potrošniki ter raziskovalno skupnostjo 
prehrambene verige in nosilci dejavnosti, 
da se zagotovijo ozaveščene in premišljene 
odločitve, trajnostna potrošnja in učinki na 
proizvodnjo, vključujočo rast in kakovost 
življenja, zlasti pri ranljivih skupinah. 
Družbene inovacije so odgovor na 
družbene izzive, z inovativnimi modeli in 
metodami na področju varstva potrošnikov 
pa bodo zagotovljeni primerljivi podatki in 
ustvarjena podlaga za odzivanje na 
politične potrebe Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavane bodo prehrambene potrebe in 
vpliv živil na fiziološke funkcije ter fizično 
in duševno zmogljivost ter povezave med 
prehrano, staranjem, kroničnimi boleznimi 
in motnjami ter prehrambenimi vzorci.
Določile se bodo prehrambene rešitve in 
inovacije, ki omogočajo izboljšanje zdravja 
in blaginje. Ocenili, spremljali, nadzorovali 
ter sledili se bodo onesnaženost kemične in 
mikrobne hrane in krme ter tveganja in 
izpostavljenost skozi celotno dobavno 
verigo prehrane in pitne vode od 
proizvodnje in skladiščenja do predelave, 
pakiranja, distribucije, priprave in dostave 
hrane ter domače priprave. Inovacije v 
prehranski varnosti, izboljšana orodja za 
obveščanje o tveganjih in izboljšani 
standardi varnosti hrane bodo zagotovili 
večje zaupanje in varstvo potrošnikov v 
Evropi. Boljši svetovni standardi 
prehranske varnosti bodo obenem 
pomagali okrepiti konkurenčnost evropske 
živilske industrije.

Obravnavane bodo prehrambene potrebe in 
vpliv živil na fiziološke funkcije ter fizično 
in duševno zmogljivost ter povezave med 
prehrano, staranjem, kroničnimi boleznimi 
in motnjami ter prehrambenimi vzorci. S 
preiskovanjem in izboljševanjem zdravih 
sestavin v rastlinah (npr. sekundarnih 
metabolitov) in zdravstvenega stanja 
kulturnih rastlin se bosta povečala 
kakovost hrane in uživanje zdrave 
prehrane. Določile se bodo prehrambene 
rešitve in inovacije, ki omogočajo 
izboljšanje zdravja in blaginje. Ocenili, 
spremljali, nadzorovali ter sledili se bodo 
onesnaženost kemične in mikrobne hrane 
in krme ter tveganja in izpostavljenost 
skozi celotno dobavno verigo prehrane in 
pitne vode od proizvodnje in skladiščenja 
do predelave, pakiranja, distribucije, 
priprave in dostave hrane ter domače 
priprave. Inovacije v prehranski varnosti, 
izboljšana orodja za obveščanje o tveganjih 
in izboljšani standardi varnosti hrane bodo 
zagotovili večje zaupanje in varstvo 
potrošnikov v Evropi. Boljši svetovni 
standardi prehranske varnosti bodo obenem 
pomagali okrepiti konkurenčnost evropske 
živilske industrije.

Or. en

Predlog spremembe 704
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s hrano, predelavo, 
pakiranjem, nadzorom nad predelavo, 
zmanjševanjem odpadkov, uporabo 
stranskih proizvodov in varno rabo 
oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Samo trajnostni proizvodni sistem je 
dolgoročno lahko konkurenčen. Na vseh 
stopnjah proizvodne verige živil in krme, 
vključno s hrano, predelavo, pakiranjem, 
nadzorom nad predelavo, zmanjševanjem 
odpadkov, uporabo stranskih proizvodov in 
varno rabo oziroma odstranjevanjem 
živalskih stranskih proizvodov, se bodo 
obravnavale potrebe industrije prehrane in 
krme, da bi se lahko odzvali na družbene, 
okoljske, podnebne in gospodarske 
spremembe na lokalni in globalni ravni.
Razvili se bodo inovativni in z viri 
učinkoviti postopki ter raznovrstni, varni,
zdravi, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi, upoštevati pa 
je treba, da bi moral koncept cenovne 
dostopnosti pokrivati zunanje stroške 
sistema, vključno s stroški za 
davkoplačevalce prek stroškov javnega 
zdravja in vplivov na okolje. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter odprava
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavane bodo prehrambene potrebe in 
vpliv živil na fiziološke funkcije ter fizično 
in duševno zmogljivost ter povezave med 
prehrano, staranjem, kroničnimi boleznimi 
in motnjami ter prehrambenimi vzorci. 
Določile se bodo prehrambene rešitve in 
inovacije, ki omogočajo izboljšanje zdravja 
in blaginje. Ocenili, spremljali, nadzorovali 
ter sledili se bodo onesnaženost kemične in 
mikrobne hrane in krme ter tveganja in 
izpostavljenost skozi celotno dobavno 
verigo prehrane in pitne vode od 
proizvodnje in skladiščenja do predelave, 
pakiranja, distribucije, priprave in dostave 
hrane ter domače priprave. Inovacije v 
prehranski varnosti, izboljšana orodja za 
obveščanje o tveganjih in izboljšani 
standardi varnosti hrane bodo zagotovili 
večje zaupanje in varstvo potrošnikov v 
Evropi. Boljši svetovni standardi 
prehranske varnosti bodo obenem 
pomagali okrepiti konkurenčnost evropske 
živilske industrije.

Obravnavane bodo prehrambene potrebe in 
vpliv živil na fiziološke funkcije ter fizično 
in duševno zmogljivost ter povezave med 
prehrano, staranjem, kroničnimi boleznimi 
in motnjami ter prehrambenimi vzorci. S 
preiskovanjem in izboljševanjem zdravih 
sestavin v rastlinah (npr. sekundarnih 
metabolitov) in zdravstvenega stanja 
kulturnih rastlin se bosta povečala 
kakovost hrane in uživanje zdrave 
prehrane. Določile se bodo prehrambene 
rešitve in inovacije, ki omogočajo 
izboljšanje zdravja in blaginje. Ocenili, 
spremljali, nadzorovali ter sledili se bodo 
onesnaženost kemične in mikrobne hrane 
in krme ter tveganja in izpostavljenost 
skozi celotno dobavno verigo prehrane in 
pitne vode od proizvodnje in skladiščenja 
do predelave, pakiranja, distribucije, 
priprave in dostave hrane ter domače 
priprave. Inovacije v prehranski varnosti, 
izboljšana orodja za obveščanje o tveganjih 
in izboljšani standardi varnosti hrane bodo 
zagotovili večje zaupanje in varstvo 
potrošnikov v Evropi. Boljši svetovni 
standardi prehranske varnosti bodo obenem 
pomagali okrepiti konkurenčnost evropske 
živilske industrije.

Or. en

Predlog spremembe 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2.3. Trajnostna in konkurenčna 
agroživilska industrija

2.2.3. Trajnostna, cenovno dostopna in 
konkurenčna agroživilska industrija
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Or. en

Predlog spremembe 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s hrano, predelavo, 
pakiranjem, nadzorom nad predelavo, 
zmanjševanjem odpadkov, uporabo 
stranskih proizvodov in varno rabo 
oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s kmetijsko proizvodnjo,
hrano, predelavo, pakiranjem, nadzorom 
nad predelavo, zmanjševanjem odpadkov, 
uporabo stranskih proizvodov in varno 
rabo oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s hrano, predelavo, 
pakiranjem, nadzorom nad predelavo, 
zmanjševanjem odpadkov, uporabo 
stranskih proizvodov in varno rabo 
oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s kmetijsko proizvodnjo,
hrano, predelavo, pakiranjem, nadzorom 
nad predelavo, zmanjševanjem odpadkov, 
uporabo stranskih proizvodov in varno 
rabo oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s hrano, predelavo, 
pakiranjem, nadzorom nad predelavo, 

Na vseh stopnjah proizvodne verige živil in 
krme, vključno s kmetijsko proizvodnjo,
hrano, predelavo, pakiranjem, nadzorom 
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zmanjševanjem odpadkov, uporabo 
stranskih proizvodov in varno rabo 
oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

nad predelavo, zmanjševanjem odpadkov, 
uporabo stranskih proizvodov in varno 
rabo oziroma odstranjevanjem živalskih 
stranskih proizvodov, se bodo obravnavale 
potrebe industrije prehrane in krme, da bi 
se lahko odzvali na družbene, okoljske, 
podnebne in gospodarske spremembe na 
lokalni in globalni ravni. Razvili se bodo 
inovativni in z viri učinkoviti postopki ter 
raznovrstni, varni, cenovno ugodni in 
visokokakovostni proizvodi. To bo 
okrepilo inovacijski potencial evropske 
prehranske dobavne verige, izboljšalo 
njeno konkurenčnost, ustvarilo 
gospodarsko rast in zaposlovanje ter 
evropski živilski industriji omogočilo, da 
se prilagodi na spremembe. Drugi vidiki, ki 
bodo obravnavani, so sledljivost, logistika 
in storitve, družbeno-gospodarski 
dejavniki, odpornost prehranske verige na 
okoljska in podnebna tveganja ter omejitev 
negativnih učinkov prehranske verige ter 
spreminjajoče se prehrane in proizvodnih 
sistemov na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2.3a. Biotehnologija, aplicirana na 
kmetijstvo
Pridobivanje živilskih proizvodov z veliko 
dodano vrednostjo ob uporabi klasičnih in 
novih biotehnoloških orodij 
(funkcionalna živila, učinkovitejši 
pridelki) ter razvoj tehnologij, ki so 
alternativne genetsko spremenjenim 
organizmom. Biotehnologija, aplicirana 
na hrano in kmetijstvo („zelena“) ima 
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tudi bistveno vlogo kot gonilo zelo 
pomembnega sektorja v Uniji. Med 
drugim se uporaba rastlinske 
biotehnologije uporablja za izboljšavo 
donosa pridelka, zaradi nje je odporen na 
biotski in abiotski stres, izboljšuje 
organoleptične značilnosti hrane in 
pripomore k razvijanju bolj zdravih živil.

Or. en

Predlog spremembe 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3. Sprostitev potenciala živih vodnih 
virov

2.3. Polna uporaba potenciala ribolova, 
ribogojstva in morske biotehnologije

Or. en

Predlog spremembe 712
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ena glavnih značilnosti živih vodnih virov 
je, da so obnovljivi in da njihovo trajnostno 
izkoriščanje temelji na poglobljenem 
razumevanju ter visoki stopnjo kakovosti 
in produktivnosti vodnih ekosistemov.
Splošni cilj je trajnostno izkoriščanje živih
vodnih virov, da se čim bolj povečajo
družbene in gospodarske koristi/donosnost
evropskih oceanov in morij. Zato je treba 
čim bolj povečati trajnostni prispevek 
ribištva in ribogojstva k varnosti hrane v 

Ena glavnih značilnosti živih vodnih virov 
je, da so obnovljivi in da njihovo trajnostno 
izkoriščanje temelji na poglobljenem 
razumevanju ter visoki stopnjo kakovosti 
in dolgoročne produktivnosti vodnih 
ekosistemov. Splošni cilj je trajnostno 
izkoriščanje virov vodnih živali, da bi 
izpolnili družbene potrebe, dosegli
gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov in morij, hkrati pa varovali 
biotsko raznovrstnost, storitve ekosistemov 



AM\907980SL.doc 93/121 PE492.814v01-00

SL

okviru svetovnega gospodarstva, zmanjšati 
veliko odvisnost Unije od uvoza morskih 
sadežev (približno 60 % skupne evropske 
porabe morske hrane je odvisne od uvoza, 
Unija pa je največji svetovni uvoznik 
ribiških proizvodov) ter podpirati morske 
biotehnologije za spodbujanje „modre“ 
rasti. V skladu s trenutnimi političnimi 
okviri se bo z raziskavami podprl 
ekosistemski pristop pri upravljanju in 
izkoriščanju naravnih virov ter ustvarjanju
„okolju prijaznejših“ vključenih sektorjih.

in ohranjali bazo virov. Zato je treba čim 
bolj povečati trajnostni prispevek ribištva 
in ribogojstva k varnosti hrane v okviru 
svetovnega gospodarstva, zmanjšati veliko 
odvisnost Unije od uvoza morskih sadežev
(približno 60 % skupne evropske porabe 
morske hrane je odvisne od uvoza, Unija 
pa je največji svetovni uvoznik ribiških 
proizvodov). To pomeni tudi odpravo 
prelova, da bi obnovili staleže rib, tako da 
bi njihovo število ohranili nad ravnijo, ki 
lahko proizvede največji možni trajnostni 
pridelek. V skladu s trenutnimi političnimi 
okviri se bo z raziskavami podprl 
ekosistemski pristop pri upravljanju in 
izkoriščanju naravnih virov ter ustvarjanju
„okolju prijaznejših“ vključenih sektorjih
prek dejavnega sodelovanja ribičev, 
znanstvenikov, civilne družbe in drugih 
zainteresiranih strani.

Or. en

Predlog spremembe 713
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka 2.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z novo skupno ribiško politiko, 
okvirno direktivo o morski strategiji in 
strategijo unije o biološki raznovrstnosti 
mora evropsko ribištvo postati bolj 
trajnostno, konkurenčno in okolju 
prijaznejše. Prehod na ekosistemski pristop 
pri upravljanju ribištva zahteva 
poglobljeno razumevanje morskih 
ekosistemov. Pridobljena bodo nova 
spoznanja, orodja in modeli za boljše 
razumevanje, kaj ohranja morske 
ekosisteme zdrave in produktivne, ter za 
predvidevanje, ocenjevanje in ublažitev 
učinka ribištva na morske ekosisteme

V skladu z novo skupno ribiško politiko, 
okvirno direktivo o morski strategiji in 
strategijo unije o biološki raznovrstnosti 
mora evropsko ribištvo postati bolj 
trajnostno, konkurenčno in okolju 
prijaznejše. Danes je 80 % staleža rib 
prelovljenega ali izlovljenega. Prehod na 
ekosistemski pristop pri upravljanju 
ribištva zahteva poglobljeno razumevanje 
morskih ekosistemov in obnovitev staležev 
rib, tako da bi njihovo število ohranili nad 
ravnijo, ki lahko proizvede največji možni 
trajnostni pridelek. Pridobljena bodo nova 
spoznanja, orodja in modeli za boljše 
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(vključno z globokim morjem). Razvite 
bodo nove ribolovne strategije, ki družbi 
zagotavljajo storitve ter obenem ohranjajo 
zdrave morske ekosisteme. Ocenjene bodo 
družbeno-ekonomski učinki možnosti 
upravljanja. Prav tako bodo poleg novih 
orodij upravljanja za obvladovanje tveganj 
in negotovosti proučeni učinki okoljskih 
sprememb in prilagajanje nanje, vključno s 
podnebnimi spremembami. Z dejavnostmi 
se bodo podpirale raziskave o biologiji, 
genetiki in dinamiki populacij rib, vlogi 
glavnih vrst v ekosistemih, ribolovnih 
dejavnostih in njihovem nadzoru, vedenju 
ribiškega sektorja in njegovi prilagoditvi na 
nove trge, npr. na sistem okoljskega 
označevanja, ter vključevanju ribiške 
industrije v procese odločanja. Prav tako 
bo obravnavana skupna uporaba 
pomorskega prostora za druge dejavnosti, 
zlasti na obalnem območju, in njen 
družbeno-ekonomski vpliv.

razumevanje, kaj ohranja morske 
ekosisteme zdrave in produktivne, ter za 
predvidevanje, ocenjevanje in ublažitev 
učinka ribištva na morske ekosisteme
(vključno z globokim morjem). Razvite 
bodo nove trajnostne ribolovne strategije, 
ki družbi zagotavljajo storitve ter obenem 
ohranjajo zdrave morske ekosisteme.
Ocenjene bodo družbeno-ekonomski in 
ekološki učinki možnosti upravljanja. Prav 
tako bodo poleg novih orodij upravljanja 
za obvladovanje tveganj in negotovosti 
proučeni učinki okoljskih sprememb in 
prilagajanje nanje, vključno s podnebnimi 
spremembami. Z dejavnostmi se bodo 
podpirale raziskave o biologiji, genetiki in 
dinamiki populacij rib, vlogi glavnih vrst v 
ekosistemih, ribolovnih dejavnostih in 
njihovem nadzoru, vedenju ribiškega 
sektorja in njegovi prilagoditvi na nove 
trge, npr. na sistem okoljskega 
označevanja, ter vključevanju ribiške 
industrije v procese odločanja. Prav tako 
bo obravnavana skupna uporaba 
pomorskega prostora za druge dejavnosti, 
zlasti na obalnem območju, in njen 
družbeno-ekonomski vpliv.

Or. en

Predlog spremembe 714
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka 2.3.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3.2. Razvoj konkurenčne evropske 
akvakulture

2.3.2. Razvoj trajnostne in konkurenčne 
evropske akvakulture

Or. en
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Predlog spremembe 715
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka 2.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Akvakultura ima velik potencial za razvoj 
zdravih, varnih in konkurenčnih 
proizvodov, ki so prilagojeni potrebam in 
željam potrošnikov, ter za okoljske storitve
(bioremediacija, upravljanje zemljišč in 
voda itd.) in proizvodnjo energije, vendar 
je ta potencial v Evropi treba izkoristiti v 
celoti. Pri vseh vidikih udomačitve 
ustaljenih vrst in diverzifikacije novih vrst 
bodo v ospredju znanje in tehnologije, pri 
čemer se bodo upoštevali medsebojni 
učinki med akvakulturo in vodnimi 
ekosistemi, učinki podnebnih sprememb in 
načini, kako se lahko sektor nanje 
prilagodi. Inovacije bo treba spodbujati 
tudi pri trajnostnih proizvodnih sistemih v 
notranjosti, obalnih območjih in na morju.
Pozornost bo namenjena tudi razumevanju 
družbenih in gospodarskih razsežnosti 
sektorja za podpiranje stroškovno in 
energetsko učinkovite proizvodnje, ki je 
usklajena s trgom in zahtevami
potrošnikov, pri čemer bodo zagotovljene 
konkurenčnost in privlačne možnosti za 
vlagatelje in proizvajalce.

Trajnostna akvakultura ima potencial za 
razvoj zdravih, varnih in konkurenčnih 
proizvodov, ki so prilagojeni potrebam in 
željam potrošnikov, ter za okoljske storitve
(bioremediacija, upravljanje zemljišč in 
voda itd.) in proizvodnjo energije, vendar 
je ta potencial v Evropi treba izkoristiti v 
celoti. Pri vseh vidikih udomačitve 
ustaljenih vrst in diverzifikacije novih vrst 
bodo v ospredju znanje in tehnologije, pri 
čemer se bodo omejili okoljski vplivi 
medsebojnih učinkov med akvakulturo in 
vodnimi ekosistemi, učinki podnebnih 
sprememb in načini, kako se lahko sektor 
nanje prilagodi. Inovacije bo treba 
spodbujati tudi pri trajnostnih proizvodnih 
sistemih v notranjosti, obalnih območjih in 
na morju. Pozornost bo namenjena tudi 
razumevanju okoljskih, družbenih in 
gospodarskih razsežnosti sektorja za 
podpiranje majhnega vpliva na okolje,
stroškovno in energetsko učinkovite 
proizvodnje, ki je usklajena s trgom in
potrebami potrošnikov, pri čemer bodo 
zagotovljene dolgoročna konkurenčnost in 
privlačne možnosti za vlagatelje in 
proizvajalce.

Or. en

Predlog spremembe 716
Nuno Teixeira

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka 2.3.3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3.3. Spodbujanje morskih inovacij z 
biotehnologijo

2.3.3. Spodbujanje morskih inovacij z 
biotehnologijo in varstvo biološke 
raznovrstnosti

Or. pt

Obrazložitev

Tudi varstvo biološke raznovrstnosti je ključna prednostna naloga poleg že navedene.

Predlog spremembe 717
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka 2.3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Več kot 90 % morske biotske 
raznovrstnosti ostaja neraziskane, kar 
ponuja velik potencial za odkrivanje novih 
vrst in aplikacij na področju morskih 
biotehnologij, ki naj bi ustvarile 10 % letne 
rasti v tem sektorju. Podpora se bo 
zagotovila za nadaljnje raziskovanje in 
izkoriščanje velikih možnosti, ki jih 
ponujata morska biotska raznovrstnost in 
vodna biomasa, da se omogočijo novi
inovativni procesi, izdelki in storitve na 
trgih ter potencialna uporaba v sektorjih, 
vključno s kemično industrijo in industrijo 
materialov, farmacevtsko industrijo, 
ribištvom in akvakulturo, oskrbo z energijo 
ter kozmetično industrijo.

Več kot 90 % morske biotske 
raznovrstnosti ostaja neraziskane, kar 
ponuja velik potencial za odkrivanje novih 
vrst in aplikacij na področju morskih 
biotehnologij, ki naj bi ustvarile 10 % letne 
rasti v tem sektorju. Podpora se bo 
zagotovila za nadaljnje raziskovanje 
velikih možnosti, ki jih ponujata morska 
biotska raznovrstnost in vodna biomasa, da 
se omogočijo inovativni in trajnostni
procesi, izdelki in storitve na trgih ter 
potencialna uporaba v sektorjih, vključno s 
kemično industrijo in industrijo materialov, 
farmacevtsko industrijo, ribištvom in 
akvakulturo, oskrbo z energijo ter 
kozmetično industrijo. Skrbno je treba 
upoštevati okoljske pomisleke glede 
uporabe biotehnologije v odprtih morskih 
ekosistemih.

Or. en



AM\907980SL.doc 97/121 PE492.814v01-00

SL

Predlog spremembe 718
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj je pospešiti prehod evropske 
industrije s fosilnih goriv na trajnostno, z 
viri učinkovito industrijo z nizkimi 
emisijami ogljika. Raziskave in inovacije 
bodo sredstvo za zmanjšanje odvisnosti 
Unije od fosilnih goriv, obenem pa bodo 
prispevale k izpolnjevanju ciljev 
energetske in podnebne politike za leto 
2020 (10 % pogonskih goriv iz obnovljivih 
virov energije in 20-odstotno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov). Po ocenah bi 
prehod na biološke surovine in biološke 
metode predelave prihranil do 2,5 milijarde 
ton ekvivalenta CO2 na leto do leta 2030, 
pri čemer bi se večkrat povečali trgi 
biosurovin in novih potrošniških izdelkov. 
Za izkoriščanje tega potenciala je potrebno 
vzpostaviti široko zbirko znanja in razviti 
ustrezne biotehnologije, pri čemer je 
poudarek predvsem na treh bistvenih 
prvinah: a) prehod s trenutnih postopkov 
na podlagi fosilnih goriv na z viri in 
energijo učinkovite biotehnološke 
postopke; b) vzpostavitev zanesljivih in 
ustreznih dobavnih verig biomase in toka 
odpadkov ter široke mreže biorafinerij po 
vsej Evropi ter c) podpora razvoju trgov 
ekoloških proizvodov in postopkov. 
Prizadevalo se bo doseči sinergije s 
posebnim ciljem „Vodilni položaj pri 
omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“.

Splošni cilj je pospešiti prehod evropske 
industrije s fosilnih goriv na trajnostno, z 
viri učinkovito industrijo z nizkimi 
emisijami ogljika. Raziskave in inovacije 
bodo sredstvo za zmanjšanje odvisnosti 
Unije od fosilnih goriv, obenem pa bodo 
prispevale k izpolnjevanju ciljev 
energetske in podnebne politike za leto 
2020 (10 % pogonskih goriv iz obnovljivih 
virov energije in 20-odstotno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov). Po ocenah bi 
prehod na biološke surovine in biološke 
metode predelave prihranil do 2,5 milijarde 
ton ekvivalenta CO2 na leto do leta 2030, 
pri čemer bi se večkrat povečali trgi 
biosurovin in novih potrošniških izdelkov. 
Za izkoriščanje tega potenciala je potrebno 
vzpostaviti široko zbirko znanja in razviti 
ustrezne biotehnologije, pri čemer je 
poudarek predvsem na treh bistvenih 
prvinah: a) prehod s trenutnih postopkov 
na podlagi fosilnih goriv na z viri in 
energijo učinkovite biotehnološke 
postopke; b) vzpostavitev zanesljivih, 
trajnostnih in krajših dobavnih verig 
biomase in toka odpadkov ter široke mreže 
biorafinerij po vsej Evropi ter  c) podpora 
razvoju trgov ekoloških proizvodov in 
postopkov. Prizadevalo se bo doseči 
sinergije s posebnim ciljem „Vodilni 
položaj pri omogočitvenih in industrijskih 
tehnologijah“.

Or. en

Predlog spremembe 719
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.4 – točka 2.4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z raziskavami ter uporabo kopenskih in 
vodnih bioloških virov ob hkratnem 
zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje 
bo dosežen velik napredek k trajnostnim, z 
viri učinkovitim industrijam z nizkimi 
emisijami ogljika. Preučiti je treba 
morebitne sporazumne rešitve med 
različnimi uporabami biomase. Cilj je 
razvoj trajnostnejših bioproizvodov in 
biološko aktivnih sestavin z novimi 
lastnostmi in funkcijami za industrijo in 
potrošnike. Ekonomska vrednost 
obnovljivih virov, bioloških odpadkov in 
stranskih proizvodov bo z novimi in z viri 
učinkovitimi postopki popolnoma 
izkoriščena.

Z raziskavami ter uporabo kopenskih in 
vodnih bioloških virov ob hkratni odpravi
škodljivih vplivov na okolje bo dosežen 
velik napredek k trajnostnim, z viri 
učinkovitim industrijam z nizkimi 
emisijami ogljika. Skrbno je treba oceniti
morebitne sporazumne rešitve med 
različnimi uporabami biomase, zlasti pa je 
treba zagotoviti, da nove uporabe biomase 
ne ogrožajo proizvodnje in varnosti hrane 
ne samo v Uniji, temveč tudi v državah v 
razvoju, in da ne bi povzročile 
netrajnostnega spreminjanja 
namembnosti zemljišč ali prakse 
prisvajanja zemljišč. Cilj je razvoj 
trajnostnejših bioproizvodov in biološko 
aktivnih sestavin z novimi lastnostmi in 
funkcijami za industrijo in potrošnike.
Ekonomska vrednost obnovljivih virov, 
bioloških odpadkov in stranskih 
proizvodov bo z novimi in z viri 
učinkovitimi postopki popolnoma 
izkoriščena.

Or. en

Predlog spremembe 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.4 – točka 2.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirale se bodo dejavnosti za 
spodbujanje trajnostnih bioproizvodov, 
vmesnih produktov in biomase/biogoriv, s 
pretežnim poudarkom na piramidnem 
pristopu, pri čemer ima prednost 

Podpirale se bodo dejavnosti za 
spodbujanje trajnostnih bioproizvodov, 
vmesnih produktov in biomase/biogoriv, s 
pretežnim poudarkom na piramidnem 
pristopu, pri čemer ima prednost 
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proizvodnja izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo. Razvite bodo tehnologije in 
strategije, s katerimi se bo zagotovila 
dobava surovin. S povečanjem vrst 
biomase za uporabo v drugi in tretji 
generaciji biorafinerij, vključno z
gozdarstvom, biološkimi odpadki in 
industrijskimi stranskimi proizvodi, bodo 
preprečeni konflikti med proizvodnjo hrane 
in goriva, podprl pa se bo gospodarski 
razvoj podeželskih in obalnih območij v 
Uniji.

proizvodnja izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo. Razvite bodo tehnologije in 
strategije, s katerimi se bo zagotovila 
dobava surovin. S povečanjem
razpoložljivosti, razpona in značilnosti
vrst biomase za uporabo v drugi in tretji 
generaciji biorafinerij, vključno s 
kmetijstvom, vrtnarstvom, gozdarstvom, 
biološkimi odpadki in industrijskimi 
stranskimi proizvodi, bodo preprečeni 
konflikti med proizvodnjo hrane in goriva, 
podprl pa se bo gospodarski razvoj 
podeželskih in obalnih območij v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.4 – točka 2.4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpirale se bodo dejavnosti za 
spodbujanje trajnostnih bioproizvodov, 
vmesnih produktov in biomase/biogoriv, s 
pretežnim poudarkom na piramidnem 
pristopu, pri čemer ima prednost 
proizvodnja izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo. Razvite bodo tehnologije in 
strategije, s katerimi se bo zagotovila 
dobava surovin. S povečanjem vrst
biomase za uporabo v drugi in tretji 
generaciji biorafinerij, vključno z
gozdarstvom, biološkimi odpadki in 
industrijskimi stranskimi proizvodi, bodo 
preprečeni konflikti med proizvodnjo hrane 
in goriva, podprl pa se bo gospodarski 
razvoj podeželskih in obalnih območij v 
Uniji.

Podpirale se bodo dejavnosti za 
spodbujanje trajnostnih bioproizvodov, 
vmesnih produktov in biomase/biogoriv, s 
pretežnim poudarkom na piramidnem 
pristopu, pri čemer ima prednost 
proizvodnja izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo. Razvite bodo tehnologije in 
strategije, s katerimi se bo zagotovila 
dobava surovin. S povečanjem
razpoložljivosti, razpona in značilnosti
biomase za uporabo v drugi in tretji 
generaciji biorafinerij, vključno s 
kmetijstvom, vrtnarstvom, gozdarstvom, 
biološkimi odpadki in industrijskimi 
stranskimi proizvodi, bodo preprečeni 
konflikti med proizvodnjo hrane in goriva, 
podprl pa se bo gospodarski razvoj 
podeželskih in obalnih območij v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.4 – točka 2.4.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi na strani povpraševanja bodo 
biotehnološkim inovacijam odprli nove 
trge. Standardizacija na ravni Unije in na 
mednarodni ravni je med drugim potrebna 
za določitev sestavin bioproizvodov,
njihovih funkcij in biološke razgradljivosti.
Nadalje je treba razviti metode in pristope 
za analiziranje življenjskega cikla ter jih 
stalno prilagajati znanstvenemu in 
industrijskemu napredku. Raziskovalne 
dejavnosti, ki podpirajo standardizacijo in 
postopke ter regulativne dejavnosti na 
področju biotehnologije, so bistveni za 
oblikovanje novih trgov in realizacijo 
trgovinskih priložnosti.

Ukrepi na strani povpraševanja bodo 
biotehnološkim inovacijam odprli nove 
trge. Standardizacija na ravni Unije in na 
mednarodni ravni je med drugim potrebna 
za določitev sestavin bioproizvodov,
učinkovito uporabo virov (zemljišč, vode, 
hranil), funkcij proizvodov in biološke 
razgradljivosti. Nadalje je treba razviti 
metode in pristope za analiziranje 
življenjskega cikla ter jih stalno prilagajati 
znanstvenemu in industrijskemu napredku.
Raziskovalne dejavnosti, ki podpirajo 
standardizacijo proizvodov in postopkov, 
javna naročila ter regulativne dejavnosti 
na področju biotehnologije, so bistveni za 
oblikovanje novih trgov in realizacijo 
trgovinskih priložnosti za proizvode, 
izdelane na bolj trajnostni način.

Or. en

Predlog spremembe 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.4 – točka 2.4.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi na strani povpraševanja bodo 
biotehnološkim inovacijam odprli nove 
trge. Standardizacija na ravni Unije in na 
mednarodni ravni je med drugim potrebna 
za določitev sestavin bioproizvodov,
njihovih funkcij in biološke razgradljivosti.
Nadalje je treba razviti metode in pristope 
za analiziranje življenjskega cikla ter jih 
stalno prilagajati znanstvenemu in 

Ukrepi na strani povpraševanja bodo 
biotehnološkim inovacijam odprli nove 
trge. Standardizacija na ravni Unije in na 
mednarodni ravni je med drugim potrebna 
za določitev sestavin bioproizvodov,
učinkovita uporaba virov (zemljišč, vode, 
hranil), funkcij proizvodov in biološke 
razgradljivosti. Nadalje je treba razviti 
metode in pristope za analiziranje 
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industrijskemu napredku. Raziskovalne 
dejavnosti, ki podpirajo standardizacijo in
postopke ter regulativne dejavnosti na 
področju biotehnologije, so bistveni za 
oblikovanje novih trgov in realizacijo 
trgovinskih priložnosti.

življenjskega cikla ter jih stalno prilagajati 
znanstvenemu in industrijskemu napredku.
Raziskovalne dejavnosti, ki podpirajo 
standardizacijo proizvodov in postopkov, 
javna naročila ter regulativne dejavnosti 
na področju biotehnologije, so bistveni za 
oblikovanje novih trgov in realizacijo 
trgovinskih priložnosti.

Or. en

Predlog spremembe 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1– del 3 – točka 2 – točka 2.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4a. Medsektorske morske in pomorske 
raziskave
2.4a.1. Vpliv podnebnih sprememb na 
morske ekosisteme in pomorsko 
gospodarstvo
Podpirale se bodo dejavnosti za povečanje 
sedanjega poznavanja delovanja morskih 
ekosistemov, medsebojnega delovanja 
med oceani in atmosfero. To bo povečalo 
možnosti, da se oceni vloga oceanov pri 
podnebju in vpliv podnebnih sprememb 
na morske ekosisteme in obalna območja.
2.4a.2. Razvoj potenciala morskih virov 
prek povezovalnega pristopa
Za spodbujanje dolgoročne, trajnostne 
rasti na področju morskega okolja in 
ustvarjanje sinergij po vseh morskih
sektorjih je potreben povezovalni pristop. 
Raziskovalne dejavnosti bodo 
osredotočene na ohranjanje morskega 
okolja, pa tudi na vpliv pomorske 
dejavnosti in proizvodov na nepomorske 
sektorje.
To bo omogočilo napredek na področju 
ekoloških inovacij, kot so novi proizvodi, 
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postopki in uporaba konceptov, orodij in 
ukrepov upravljanja za oceno in blažitev 
vpliva človekovih pritiskov na morsko 
okolje, da bi napredovali trajnostnemu 
upravljanju pomorskih dejavnosti naproti.
2.4a.3. Medsektorsi koncepti in 
tehnologije, ki omogočajo pomorsko rast
Napredek pri medsektorskih 
omogočitvenih tehnologijah (npr. 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, elektronika, nanomateriali, 
zlitine, biotehnologije itd.) ter nov razvoj 
in koncepti v inženiringu bodo še naprej 
omogočali rast. Dejavnosti bodo 
omogočale pomembne preboje na 
področju morskih in pomorskih raziskav 
ter opazovanja oceanov (npr. 
globokomorske raziskave, sistemi 
opazovanja, senzorji, avtomatizirani 
sistemi za spremljanje dejavnosti in 
nadzor, morska biotska raznovrstnost, 
morski presejalni testi, morske geološke 
nevarnosti, daljinsko vodene podvodne 
naprave itd.) Cilj je zmanjšati vpliv na 
morsko okolje (npr. podvodni hrup, 
uvedba invazivnih vrst in onesnaževal iz 
morja ali kopnega itd.) ter zmanjšati 
ogljični odtis človekovih dejavnosti. 
Medsektorske omogočitvene tehnologije 
bodo podprte z izvajanjem morskih in 
pomorskih politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 725
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mednarodna ocena kmetijskega znanja, 
znanosti in tehnologije za razvoj 
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(IAASTD), ki jo je uvedla Svetovna 
banka, v odprtem partnerstvu s skupinami 
več zainteresiranih strani, vključno s 
FAO, Globalnim skladom za okolje, 
UNDP, UNEP, UNESCO, Svetovno 
banko in Svetovno zdravstveno 
organizacijo ter po obsežnem svetovnem 
strokovnem posvetovanju, zagotovi celovit 
odziv politik in načrt, ki bi morala biti 
vodilni načeli, s katerimi poiskati odziv 
Unije na izzive, ki jih pomeni 
iskanje/uvedba sistemov proizvodnje in 
dostave, ki ne uničujejo baze virov. Ta 
politika in načrt bi morala voditi razvoj 
posebnih delovnih programov v okviru 
tega izziva.

Or. en

Predlog spremembe 726
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg običajnega zunanjega svetovanja bo 
Stalni odbor za raziskave v kmetijstvu
(SCAR) strokovno svetoval na številnih 
področjih, vključno s strateškimi vidiki 
prihodnjih dejavnosti in usklajevanjem 
raziskav v kmetijstvu na ravni držav in na 
ravni Unije. Ustrezne povezave bodo 
vzpostavljene z ukrepi evropskega 
partnerstva za inovacije Produktivnost in 
trajnostni razvoj.

Poleg običajnega zunanjega svetovanja bo 
Stalni odbor za raziskave v kmetijstvu
(SCAR) strokovno svetoval na številnih 
področjih, vključno s strateškimi vidiki 
prihodnjih dejavnosti in usklajevanjem 
raziskav v kmetijstvu na ravni držav in na 
ravni Unije. Ustrezne povezave bodo 
vzpostavljene z ukrepi evropskega 
partnerstva za inovacije Produktivnost in 
trajnostni razvoj, katerih cilji bi morali biti 
osredinjeni na pristop ekosistema, zlasti 
agro-ekologije, in njegovo upravljanje bi 
moralo zagotoviti široko sodelovanje 
zainteresiranih strani.

Or. en
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Predlog spremembe 727
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obstaja že veliko število dobro priznanih 
znanstvenih dokazov o povezavi med 
uničevanjem baze naravnih virov, tudi 
biološke raznovrstnosti, in delovanjem 
naravnih in polnaravnih ekosistemov, ki 
družbi zagotavljajo temeljne storitve; zato 
je pravi čas za ukrepanje v zvezi z 
rešitvami, ki so bile predlagane kot 
rezultat te znanosti.

Or. en

Predlog spremembe 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinek rezultatov raziskav in njihovo 
širjenje bo dejavno podprto s posebnimi 
ukrepi za sporočanje, izmenjavo znanja in 
sodelovanje različnih akterjev skozi vse 
projekte. Pri izvajanju bodo združene 
številne dejavnosti, vključno z obsežnimi 
predstavitvenimi in pilotnimi dejavnostmi.
Spodbujal se bo enostaven in odprt dostop 
do rezultatov raziskav in najboljših praks, 
po potrebi prek zbirk podatkov.

Učinek rezultatov raziskav in njihovo 
širjenje bo dejavno podprto s posebnimi 
ukrepi za sporočanje, izmenjavo znanja in 
sodelovanje različnih akterjev skozi vse 
projekte. Pri izvajanju bodo združene 
številne dejavnosti, vključno z obsežnimi 
predstavitvenimi in pilotnimi dejavnostmi.
Spodbujal se bo enostaven in trajnosten
odprt dostop do rezultatov raziskav in 
najboljših praks, po potrebi prek zbirk 
podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinek rezultatov raziskav in njihovo 
širjenje bo dejavno podprto s posebnimi 
ukrepi za sporočanje, izmenjavo znanja in 
sodelovanje različnih akterjev skozi vse 
projekte. Pri izvajanju bodo združene 
številne dejavnosti, vključno z obsežnimi 
predstavitvenimi in pilotnimi dejavnostmi.
Spodbujal se bo enostaven in odprt dostop 
do rezultatov raziskav in najboljših praks, 
po potrebi prek zbirk podatkov.

Učinek rezultatov raziskav in njihovo 
širjenje bo dejavno podprto s posebnimi 
ukrepi za sporočanje, izmenjavo znanja in
tehnologije ter sodelovanje različnih 
akterjev skozi vse projekte. Pri izvajanju 
bodo združene številne dejavnosti, 
vključno z obsežnimi predstavitvenimi in 
pilotnimi dejavnostmi. Spodbujal se bo 
enostaven in odprt dostop do rezultatov 
raziskav in najboljših praks, po potrebi 
prek zbirk podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna podpora malim in srednjim 
podjetjem bo kmetijskim gospodarstvom, 
ribičem in drugim vrstam mikropodjetij 
omogočala, da bolj sodelujejo pri 
raziskovalnih in predstavitvenih 
dejavnostih. Upoštevale se bodo posebne 
potrebe sektorja primarne proizvodnje po 
podpornih storitvah za podpiranje inovacij 
ter strukturi za obveščanje. Izvajanje bo 
obsegalo številne dejavnosti, vključno z 
izmenjavo znanja, pri čemer se bo 
zagotovilo sodelovanje kmetov in 
posrednikov, da se določijo potrebe 
končnih uporabnikov po raziskavah.
Spodbujal se bo enostaven in odprt dostop 
do rezultatov raziskav in najboljših praks.

Posebna podpora malim in srednjim 
podjetjem bo kmetijskim gospodarstvom, 
ribičem in drugim vrstam mikropodjetij 
omogočala, da bolj sodelujejo pri 
raziskovalnih in predstavitvenih 
dejavnostih. Upoštevale se bodo posebne 
potrebe sektorja primarne proizvodnje po 
podpornih storitvah za podpiranje inovacij 
ter strukturi za obveščanje. Izvajanje bo 
obsegalo številne dejavnosti, vključno z 
izmenjavo znanja, pri čemer se bo 
zagotovilo sodelovanje kmetov in 
posrednikov, da se določijo potrebe 
končnih uporabnikov po raziskavah.
Spodbujal se bo enostaven in trajnosten
odprt dostop do rezultatov raziskav in 
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najboljših praks.

Or. en

Predlog spremembe 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podpiranjem določanja standardov se bo 
pospešila uporaba novih biomaterialov in 
storitev na trgu.

S podpiranjem določanja standardov se bo 
pospešila uporaba novih biomaterialov in 
storitev na trgu, od kopenskih in vodnih 
proizvodnih sistemov do končnega 
uporabnika.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno navesti, da se bo določanje standardov uporaljalo v celotni vrednostni verigi 
od primarne proizvodnje (kopenske ali vodne) do končnega uporabnika. Le tako bo 
zagotovljeno doseganje skupnih ciljev v vsej vrednostni verigi.

Predlog spremembe 732
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S podpiranjem določanja standardov se bo 
pospešila uporaba novih biomaterialov in 
storitev na trgu.

Po potrebi se uporablja podpiranje
določanja standardov.

Or. en
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Predlog spremembe 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 2 – točka 2.5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnost usmerjene dejavnosti se bodo 
izvajale v vseh sektorjih biogospodarstva, 
vključno z razvojem zbirk podatkov, 
kazalnikov in modelov, ki obravnavajo 
globalne, evropske, nacionalne in 
regionalne razsežnosti. Razvit bo evropski 
observatorij za biogospodarstvo, ki bo 
opredeljeval in spremljal dejavnosti Unije 
in globalne dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij, razvil ključne kazalnike 
uspešnosti ter spremljal inovacijske 
politike v biogospodarstvu.

V prihodnost usmerjene dejavnosti se bodo 
izvajale v vseh sektorjih biogospodarstva, 
vključno z razvojem zbirk podatkov, 
kazalnikov in modelov, ki obravnavajo 
globalne, evropske, nacionalne in 
regionalne razsežnosti. Razvit bo evropski 
observatorij za biogospodarstvo, ki bo
združeval vse zainteresirane strani iz 
znanosti, industrije in civilne družbe ter
opredeljeval in spremljal dejavnosti Unije 
in globalne dejavnosti na področju raziskav 
in inovacij, razvil ključne kazalnike 
uspešnosti ter spremljal inovacijske 
politike v biogospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 734
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Varna, čista in učinkovita energija 3. Energetska učinkovitost ter varna, čista 
in učinkovita energija;

Or. ro

Predlog spremembe 735
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Zmanjševanje porabe energije in 
ogljičnega odtisa s pametno in trajnostno 
uporabo

3.1. Povečanje energetske učinkovitosti in
zmanjševanje porabe energije in ogljičnega 
odtisa s pametno in trajnostno uporabo

Or. ro

Predlog spremembe 736
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Zmanjševanje porabe energije in 
ogljičnega odtisa s pametno in trajnostno 
uporabo

3.1. Zmanjševanje porabe energije in 
ogljičnega odtisa s pametno in trajnostno
proizvodnjo in uporabo energije

Or. en

Predlog spremembe 737
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energetski viri in vzorci porabe evropskih 
industrij, prometa, stavb, mest in velemest 
so v veliki meri netrajnostni, kar povzroča 
znatne vplive z vidika okolja in podnebnih 
sprememb. Za razvoj stavb s skoraj 
ničelnimi emisijami, visoko učinkovitih 
industrij in množične uporabe energetsko 
učinkovitih pristopov s strani podjetij, 
posameznikov, skupnosti in mest ne bo 
potreben le tehnološki napredek, temveč 
tudi netehnološke rešitve, kot so nove 
svetovalne in finančne storitve in storitve 
upravljanja povpraševanja. Na ta način 

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

lahko energetska učinkovitost zagotovi 
enega najbolj stroškovno učinkovitih 
načinov za zmanjšanje povpraševanja po 
energiji ter s tem poveča varnost oskrbe z 
energijo, zmanjša okoljske in podnebne 
vplive ter spodbudi konkurenčnost.
Obzorje 2020 bi lahko podprlo Unijo pri 
preseganju 20-odstotnih ciljev prek 
močnejšega spodbujanja razvoja in 
porabe obnovljivih virov energije ter 
inovacij v energetsko učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 738
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Energetski viri in vzorci porabe evropskih 
industrij, prometa, stavb, mest in velemest 
so v veliki meri netrajnostni, kar povzroča 
znatne vplive z vidika okolja in podnebnih 
sprememb. Za razvoj novih in obstoječih
stavb s skoraj ničelnimi emisijami,
tehnologije obnovljive energije, visoko 
učinkovitih industrij in množične uporabe 
energetsko učinkovitih pristopov s strani 
podjetij, posameznikov, skupnosti in mest 
ne bo potreben le tehnološki napredek, 
temveč tudi netehnološke rešitve, kot so 
nove svetovalne in finančne storitve in 
storitve upravljanja povpraševanja. Na ta 
način lahko energetska učinkovitost 
zagotovi enega najbolj stroškovno 
učinkovitih načinov za zmanjšanje 
povpraševanja po energiji ter skupaj z 
obnovljivo energijo, s tem zmanjša 
ogljičnost energetskega sektorja, poveča 
varnost oskrbe z energijo, zmanjša 
okoljske in podnebne vplive ter spodbudi
in potrdi svetovno konkurenčnost in 
vodstvo Evrope. Raziskave in razvoj 
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proizvodnje energije na podlagi fosilnih 
goriv zato niso upravičene do financiranja 
v okviru teh družbenih izzivov.

Or. en

Obrazložitev

Obnovljiva energija in energetska učinkovitost je opredeljena v energetskem načrtu ES do 
leta 2050 kot „možnosti brez obžalovanja“, skupaj z infrastrukturo. Raziskave in razvoj 
energetske učinkovitosti ter tehnologij obnovljive energije je treba spodbosti, da bodo dosegli 
te cilje in ohranili vodstvo Evrope na tem področju. V tem času omejenega javnega 
financiranja je treba zato vsak evro proračuna Obzorje 2020, porabljenega za tehnologije 
fosilnih goriv, šteti kot nasprotnega ciljem, navedenim v poglavju „Zanesljiva, čista in 
učinkovita energija“.

Predlog spremembe 739
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Energetski viri in vzorci porabe evropskih 
industrij, prometa, stavb, mest in velemest 
so pogosto neučinkoviti in v veliki meri 
netrajnostni, kar povzroča znatne vplive z 
vidika okolja in podnebnih sprememb. Za 
razvoj novih in obstoječih stavb s skoraj 
ničelnimi emisijami in pozitivno 
energijsko bilanco, visoko učinkovitih 
industrij in množične uporabe trajnostnih
energetsko učinkovitih pristopov s strani 
podjetij, posameznikov, skupnosti in mest 
ne bo potreben le tehnološki napredek, 
temveč tudi netehnološke rešitve, kot so 
nove svetovalne in finančne storitve in 
storitve upravljanja povpraševanja. Na ta 
način bodo energetska učinkovitost in 
prihranki zagotovili najbolj stroškovno
učinkovit način za zmanjšanje 
povpraševanja po energiji ter s tem
povečali varnost oskrbe z energijo,
zmanjšali okoljske in podnebne vplive ter
spodbudili konkurenčnost in svetovno 
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vodstvo Evrope. Raziskave in razvoj 
tehnologij fosilnih goriv zato niso 
upravičene do financiranja v okviru teh 
družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 740
Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 741
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 742
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energetski viri in vzorci porabe evropskih 
industrij, prometa, stavb, mest in velemest 
so v veliki meri netrajnostni, kar povzroča 
znatne vplive z vidika okolja in podnebnih 
sprememb. Za razvoj stavb s skoraj
ničelnimi emisijami, visoko učinkovitih 
industrij in množične uporabe energetsko 
učinkovitih pristopov s strani podjetij, 
posameznikov, skupnosti in mest ne bo 
potreben le tehnološki napredek, temveč 

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

tudi netehnološke rešitve, kot so nove 
svetovalne in finančne storitve in storitve 
upravljanja povpraševanja. Na ta način 
lahko energetska učinkovitost zagotovi 
enega najbolj stroškovno učinkovitih 
načinov za zmanjšanje povpraševanja po 
energiji ter s tem poveča varnost oskrbe z 
energijo, zmanjša okoljske in podnebne 
vplive ter spodbudi konkurenčnost.

Or. en

Predlog spremembe 743
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do leta 2050 je treba emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za 80–95 %. Vsi scenariji 
v energetskem načrtu do leta 2050 kažejo, 
da bodo tehnologije za energijo iz 
obnovljivih virov do sredine tega stoletja 
predstavljale največji delež tehnologij za 
oskrbo z energijo in da bo imela 
energetska učinkovitost bistveno vlogo pri 
doseganju teh ciljev. Zato je ustrezno, da 
se 85 % proračuna v okviru tega izziva 
nameni raziskavam in inovacijam na 
področju obnovljivih virov energije in 
učinkovitosti končne rabe energije.

Or. en

Predlog spremembe 744
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – del III – točka 3.1.1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1.1. Zmanjševanje porabe in izgube 
energije, hkrati pa zagotavljanje storitev, ki 
jih družba in gospodarstvo potrebujeta, ne 
zahteva le, da se na množični trg vpeljejo 
bolj učinkoviti, stroškovno konkurenčni, 
okolju prijaznejši in pametnejši proizvodi 
in storitve, temveč tudi, da se sestavni deli 
in naprave vključijo tako, da bodo skupno 
delovali za optimizacijo splošne porabe 
energije stavb, storitev in industrije.

3.1.1. Zagotavljanje energetske 
učinkovitosti in odprava izgube energije, 
hkrati pa zagotavljanje storitev, ki jih 
družba in gospodarstvo potrebujeta, ne 
zahteva le, da se na množični trg vpeljejo 
bolj učinkoviti, stroškovno konkurenčni, 
okolju prijaznejši in pametnejši proizvodi 
in storitve, temveč tudi, da se sestavni deli 
in naprave vključijo tako, da bodo skupno 
delovali za optimizacijo splošne porabe 
energije stavb, storitev in industrije.

Or. it

Predlog spremembe 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi, da bodo potrošniki v celoti 
sprejeli in izkoristili vse ugodnosti teh 
tehnologij in storitev (vključno z 
možnostjo, da lahko sami spremljajo lastno 
porabo), je treba njihovo energetsko 
učinkovitost prilagoditi okolju uporabe in 
jo zanj optimizirati. To ne zahteva le 
raziskovanja, razvoja in preskušanja 
inovativnih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) ter 
tehnik spremljanja in nadzora, temveč tudi 
obsežne predstavitvene projekte in 
predkomercialno uvajanje, da se zagotovita 
interoperabilnost in nadgradljivost. Cilj 
takih projektov bi moralo biti oblikovanje 
skupnih postopkov za zbiranje, primerjanje 
in analiziranje porabe energije ter podatkov 
o emisijah, da se izboljšajo merljivost, 
preglednost, družbena sprejemljivost, 
načrtovanje ter preglednost porabe energije 
in njenih vplivov na okolje.

Da se zagotovi, da bodo potrošniki v celoti 
sprejeli in izkoristili vse ugodnosti teh 
tehnologij in storitev (vključno z 
možnostjo, da lahko sami spremljajo lastno 
porabo), je treba njihovo energetsko 
učinkovitost prilagoditi okolju uporabe in 
jo zanj optimizirati. To ne zahteva le 
raziskovanja, razvoja in preskušanja 
inovativnih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) ter 
tehnik spremljanja in nadzora, temveč tudi 
obsežne predstavitvene projekte in 
predkomercialno uvajanje, da se zagotovita 
interoperabilnost in nadgradljivost. Cilj 
takih projektov bi moralo biti oblikovanje 
skupnih postopkov za zbiranje, primerjanje 
in analiziranje porabe energije ter podatkov 
o emisijah, da se izboljšajo merljivost,
preglednost, točnost, družbena 
sprejemljivost, načrtovanje ter preglednost 
porabe energije in njenih vplivov na okolje.
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Predlog spremembe 746
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi, da bodo potrošniki v celoti 
sprejeli in izkoristili vse ugodnosti teh 
tehnologij in storitev (vključno z 
možnostjo, da lahko sami spremljajo lastno 
porabo), je treba njihovo energetsko 
učinkovitost prilagoditi okolju uporabe in 
jo zanj optimizirati. To ne zahteva le 
raziskovanja, razvoja in preskušanja 
inovativnih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) ter 
tehnik spremljanja in nadzora, temveč tudi 
obsežne predstavitvene projekte in 
predkomercialno uvajanje, da se zagotovita 
interoperabilnost in nadgradljivost. Cilj 
takih projektov bi moralo biti oblikovanje 
skupnih postopkov za zbiranje, primerjanje 
in analiziranje porabe energije ter podatkov 
o emisijah, da se izboljšajo merljivost, 
preglednost, družbena sprejemljivost, 
načrtovanje ter preglednost porabe energije 
in njenih vplivov na okolje.

Da se zagotovi, da bodo potrošniki v celoti 
sprejeli in izkoristili vse ugodnosti teh 
tehnologij in storitev (vključno z 
možnostjo, da lahko sami spremljajo lastno 
porabo), je treba njihovo energetsko 
učinkovitost izboljšati, prilagoditi okolju 
uporabe in jo zanj optimizirati. To ne 
zahteva le raziskovanja, razvoja in 
preskušanja inovativnih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) ter 
tehnik spremljanja in nadzora, temveč tudi 
obsežne predstavitvene projekte in 
predkomercialno uvajanje, da se zagotovita 
interoperabilnost in nadgradljivost. Cilj 
takih projektov bi moralo biti oblikovanje 
skupnih postopkov za zbiranje, primerjanje 
in analiziranje porabe energije ter podatkov 
o emisijah, da se izboljšajo merljivost, 
preglednost, družbena sprejemljivost, 
načrtovanje ter preglednost porabe energije 
in njenih vplivov na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 747
Paul Rübig

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1.2. Sprostitev potenciala učinkovitih in 3.1.2. Sprostitev potenciala stroškovno 
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obnovljivih sistemov ogrevanja in hlajenja konkurenčnih, učinkovitih in obnovljivih 
sistemov ogrevanja in hlajenja

Or. en

Predlog spremembe 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 749
Paul Rübig
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Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked  in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
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well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Predlog spremembe 750
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi uspešneje zmanjšali povpraševanje 
po ogrevanju in hlajenju, je treba ob 
učinkovitih ukrepih hkrati uvesti 
nizkoogljične ter brezogljične vire 
ogrevanja in hlajenja na strani ponudbe. 
Za polno uporabo potenciala obnovljive 
energije tehnologij ogrevanja in hlajenja 
je treba znatno ojačati dejavnosti raziskav 
in razvoja. Da bi zagotovili pravi impulz 
razvoju navedenih tehnologij, je treba 
povečati njihovo učinkovitost in zmanjšati 
stroške. Razviti je treba nove rešitve, zlasti 
stavbe in okrožja s skoraj ničelno porabo 
energije. Zlasti je treba: razviti trajnostno 
in visoko učinkovito dobavno verigo 
biomase, razviti stroškovno učinkovite 
sončne termalne sisteme in stavbe, 
ogrevane s sončno energijo. pa tudi 
učinkovite in stroškovno učinkovite 
geotermalne ogrevalne sisteme, toplotne 
črpalke z izboljšano stroškovno 
učinkovitostjo, učinkovite omogočevalne 
tehnologije (shranjevanje toplotne 
energije in hibridni sistemi) ter pametna 
omrežja termalne energije.

Or. en
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Predlog spremembe 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Poleg tega imajo ta 
območja nižjo kakovost zraka in so pod 
vplivom podnebnih sprememb, zato morajo 
razviti lastne strategije za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Inovativne energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s prevozom, ravnanjem 
z odpadki, čiščenjem komunalne odpadne 
vode, pa tudi rešitve IKT za mestno okolje 
so zato ključnega pomena za prehod na 
nizkoogljično družbo. Predvideti je treba 
ciljno usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti.
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 
vprašanj, ki jih zadeva ta prehod.

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Zato je treba podpirati 
strategije celovitega sistemskega urbanega 
razvoja, ki bodo upoštevale: energetsko 
učinkovitost, dostopnost, zelene površine, 
prilagajanje habitatov in vključevanje v 
družbo. Poleg tega imajo ta območja nižjo 
kakovost zraka in so pod vplivom 
podnebnih sprememb, zato morajo razviti 
lastne strategije za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje. Inovativne 
energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s prevozom, ravnanjem 
z odpadki, čiščenjem komunalne odpadne 
vode, pa tudi rešitve IKT za mestno okolje 
so zato ključnega pomena za prehod na 
nizkoogljično družbo. Predvideti je treba 
ciljno usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti.
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 
vprašanj, ki jih zadeva ta prehod.

Or. en
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Predlog spremembe 752
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Poleg tega imajo ta 
območja nižjo kakovost zraka in so pod 
vplivom podnebnih sprememb, zato morajo 
razviti lastne strategije za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Inovativne energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s prevozom, ravnanjem 
z odpadki, čiščenjem komunalne odpadne 
vode, pa tudi rešitve IKT za mestno okolje 
so zato ključnega pomena za prehod na
nizkoogljično družbo. Predvideti je treba 
ciljno usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti.
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 
vprašanj, ki jih zadeva ta prehod.

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal. Poleg tega imajo ta območja 
nižjo kakovost zraka in so pod vplivom 
podnebnih sprememb, zato morajo razviti 
lastne strategije za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje. Inovativne 
energetske rešitve za zmanjšanje skupne 
porabe energije in povečanje inovativnih 
sistemskih energetskih rešitev (obnovljive 
energije, energetska učinkovitost, sistemi 
oskrbe z električno energijo ter sistemi za 
ogrevanje in hlajenje), povezane s 
prevozom, ravnanjem z odpadki, čiščenjem 
komunalne odpadne vode, pa tudi rešitve 
IKT za mestno okolje so zato ključnega 
pomena za prehod na družbo na podlagi 
obnovljivih virov, ki bo energetsko 
učinkovita. Predvideti je treba ciljno 
usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti.
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih, okoljskih in 
kulturnih vprašanj, ki jih zadeva ta prehod.
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Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Poleg tega imajo ta 
območja nižjo kakovost zraka in so pod 
vplivom podnebnih sprememb, zato morajo 
razviti lastne strategije za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Inovativne energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s prevozom, ravnanjem 
z odpadki, čiščenjem komunalne odpadne
vode, pa tudi rešitve IKT za mestno okolje 
so zato ključnega pomena za prehod na 
nizkoogljično družbo. Predvideti je treba 
ciljno usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti.
Raziskave so potrebne tudi za razumevanje 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 
vprašanj, ki jih zadeva ta prehod.

Mestna območja so eden največjih 
porabnikov energije v Uniji in izpuščajo 
ustrezno velik delež toplogrednih plinov, 
hkrati pa ustvarjajo znatno količino 
onesnaževal zraka. Poleg tega imajo ta 
območja nižjo kakovost zraka in so pod 
vplivom podnebnih sprememb, zato morajo 
razviti lastne strategije za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Inovativne energetske rešitve (energetska 
učinkovitost, sistemi oskrbe z električno 
energijo ter sistemi za ogrevanje in 
hlajenje), povezane s čistim prevozom
(vključno s pomorskim prevozom) in 
vozili, ravnanjem z odpadki, čiščenjem 
komunalne odpadne vode, pa tudi rešitve 
IKT za mestno okolje so zato ključnega 
pomena za prehod na nizkoogljično 
družbo. Predvideti je treba ciljno 
usmerjene pobude, ki bodo podpirale 
konvergenco industrijskih vrednostnih 
verig sektorja energetike, prometa in IKT 
za pametne mestne uporabe. Istočasno je 
treba oblikovati in v celoti preskusiti nove 
tehnološke in organizacijske modele ter 
modele načrtovanja in poslovanja v skladu 
s potrebami in sredstvi mest in skupnosti.
Osredotočiti se je treba na povezovanje 
širšega razpona raziskovalnih dejavnosti 
za nove tržne rešitve in tehnologije, ki 
zagotavljajo dolgoročno vizijo. Raziskave
so potrebne tudi za razumevanje socialnih, 
gospodarskih in kulturnih vprašanj, ki jih 
zadeva ta prehod.
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