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Predlog spremembe 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2. Poceni oskrba z električno energijo z 
nizkimi emisijami ogljika

3.2. Trajnostna oskrba z električno 
energijo z nizkimi emisijami ogljika

Or. en

Predlog spremembe 755
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2. Poceni oskrba z električno energijo z 
nizkimi emisijami ogljika

3.2. Poceni oskrba z električno energijo z 
nizkimi emisijami

Or. en

Predlog spremembe 756
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2. Poceni oskrba z električno energijo z
nizkimi emisijami ogljika

3.2. Poceni oskrba z električno energijo, ki 
temelji na obnovljivih virih, z nizkim 
tveganjem

Or. en
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Predlog spremembe 757
Fiona Hall

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije. Zlasti:

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani, in zastarelih struktur 
energetskega trga. Nujno je treba najti 
rešitve, s katerimi bi se znatno zmanjšali 
stroški ter povečali učinkovitost in trajnost, 
da se pospeši tržno razširjanje trajnostne
nizkoogljične proizvodnje električne 
energije. Da bi to dosegli, bi morali vsaj tri 
četrtine proračuna v okviru „varne, čiste 
in učinkovite energije“ nameniti 
tehnologiji za energijo iz obnovljivih virov 
in energetski učinkovitosti. Zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 758
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
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proizvodnje električne energije. Zlasti: proizvodnje električne energije. Od 
sedmega okvirnega programa dalje je 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov 
bistveno zmanjšala stroške; vendar bi bilo 
treba za nadaljnje spodbujanje 
zmanjševanja stroškov vsaj 2/3 
proračunskih sredstev v okviru tega izziva 
dodeliti tehnologiji za pridobivanje 
energije iz obnovljivih virov, zlasti:

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da EU zagotovi ustrezna sredstva za doseganje ciljev, kot je predlagano v 
direktivi o obnovljivih virih energije in v Energetskem načrtu za leto 2050, ki predvideva 55
do 75-odstotni delež obnovljivih virov energije v bruto porabi končne energije in do 97-
odstotni v porabi električne energije leta 2050 pri najnižjih možnih stroških. 

Predlog spremembe 759
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije.

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se zmanjšali stroški, da bi bila 
nizkoogljična električna energija cenovno 
dostopna in konkurenčna, ter povečali 
učinkovitost in trajnost, da se pospeši tržno 
razširjanje nizkoogljične proizvodnje 
električne energije.

Or. it
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Predlog spremembe 760
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične
proizvodnje električne energije. Zlasti:

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega in energetsko učinkovitega
gospodarstva, ki temelji na obnovljivih 
virih energije. Uporaba proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov je 
prepočasna tudi zaradi dejstva, da so 
sedanji energetski sistemi zasnovani za 
stare ponudnike in tehnologije, ki so do 
zdaj koristili veliko večino svetovnih in 
evropskih raziskav in subvencij. Nujno je 
treba najti rešitve, s katerimi bi se
zmanjšale vstopne ovire ter povečali 
učinkovitost in trajnost, da se pospeši tržno 
razširjanje proizvodnje električne energije
iz obnovljivih virov. Zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 761
Kathleen Van Brempt

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
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proizvodnje električne energije. Zlasti: proizvodnje električne energije. V zadnjih 
letih so stroški proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov dramatično padli. Če 
želimo še povečati nadaljnje zmanjševanje 
stroškov in spodbuditi razvoj proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov, je treba vsaj 
2/3 proračunskih sredstev v okviru tega 
izziva nameniti proizvodnji energije iz 
obnovljivih virov. Zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 762
Bendt Bendtsen

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije. Zlasti:

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije. Zato je 
treba od predlaganih proračunskih 
sredstev, namenjenih nejedrski energiji, 
vsaj dve tretjini dodeliti tehnologiji za 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
in energetski učinkovitosti, zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 763
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije. Zlasti:

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije. Hkrati pa 
je treba izboljšati prehodne vire goriva za 
pridobivanje električne energije, tako da 
se znižajo njihove emisije in njihov 
okoljski vpliv, dokler jih ne zamenjajo 
nizkoogljični nadomestni viri. Zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 764
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije. Zlasti:

Električna energija bo imela osrednjo 
vlogo pri vzpostavljanju okoljsko 
trajnostnega gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika. Uporaba nizkoogljične 
proizvodnje električne energije je 
prepočasna zaradi visokih stroškov, ki so s 
tem povezani. Nujno je treba najti rešitve, s 
katerimi bi se znatno zmanjšali stroški ter 
povečali učinkovitost in trajnost, da se 
pospeši tržno razširjanje nizkoogljične 
proizvodnje električne energije. Dejavnosti 
je treba usmeriti v raziskave in inovacije v 
zvezi s tehnologijami obnovljivih virov 
energije, kot so med drugimi 
fotovoltaična, sončna, toplotna in vetrna 
energija, da bi izboljšali njihovo 
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učinkovitost in zmanjšali stroške teh 
tehnologij, s čimer bi postale bolj 
konkurenčne na trgu. Še zlasti so 
potrebni:

Or. en

Predlog spremembe 765
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih.

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih. V ta namen je treba spodbujati 
sodelovanje z drugimi deli programa 
Obzorje 2020 glede raziskav o 
razpoložljivosti, proizvodnji in 
nadomestitvi novih in tehnoloških 
materialov, vključno z redkimi 
zemeljskimi rudninami, ter drugih 
kritičnih virov, ki so nujno potrebni za 
vetrne turbine.

Or. en

Predlog spremembe 766
Oreste Rossi
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih.

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih. Za jasnejšo sliko o tem, ali 
vetrna energija lahko izpolni ta cilj, bo v 
okviru strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo uvedena ločena proračunska 
vrstica za evropsko industrijsko pobudo za 
vetrno energijo.

Or. it

Predlog spremembe 767
Fiona Hall

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 %
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 30 %
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 



AM\909647SL.doc 11/166 PE492.826v02-00

SL

naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih.

naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih.

Or. en

Predlog spremembe 768
Corinne Lepage

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih.

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na
zasnovi, razvoju, preskušanju in 
predstavitvi naslednje generacije 
obsežnejših sistemov pretvorbe vetrne 
energije, višjih izkoristkih pretvorbe 
energije, večjih možnostih za proizvodnjo 
električne energije na kopnem in na morju
(vključno z oddaljenimi lokacijami in 
zahtevnimi vremenskimi razmerami) ter 
novih serijskih proizvodnih procesih.

Or. fr

Predlog spremembe 769
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih.

Cilji vetrne energije so znižati stroške 
proizvodnje električne energije iz vetra na 
kopnem in na morju za do približno 20 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 2010, 
povečati število vetrnih elektrarn na morju 
in omogočiti ustrezno vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Poudarek bo na 
razvoju, preskušanju in predstavitvi 
naslednje generacije obsežnejših sistemov 
pretvorbe vetrne energije, višjih izkoristkih 
pretvorbe energije, večjih možnostih za 
proizvodnjo električne energije na kopnem 
in na morju (vključno z oddaljenimi 
lokacijami in zahtevnimi vremenskimi 
razmerami) ter novih serijskih proizvodnih 
procesih. Ob uporabi ustreznih orodij za 
modeliranje ozračja in oceanov je treba 
preučiti izvedljivost oddaljenih lokacij in 
lokacij z zahtevnimi vremenskimi 
razmerami. Za izpolnitev teh ciljev je 
treba posebno proračunsko vrstico 
nameniti industrijski pobudi za vetrno 
energijo iz načrta SET. 

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija v Energetskem načrtu za leto 2050 izpostavlja pričakovanje, da bo vetrna 
energija ključna tehnologija za pridobivanje električne energije, ki bo do leta 2050 
zagotavljala med 31,6 in 48,7 % proizvodnje električne energije, več kot katera koli druga 
tehnologija. To pa se ne bo zgodilo brez finančnih sredstev, namenjenih raziskavam. 
Proračunska vrstica ne daje le finančne podpore, temveč zagotavlja tudi politično gotovost, ki 
je potrebna, da bo industrija pripravila naložbene strategije in povečala učinek vzvoda pri 
sofinanciranih projektih.

Predlog spremembe 770
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj sončna energija, vključno s 
fotovoltaiko in koncentracijo sončne 
energije, poveča svoj delež na trgu z 
električno energijo, je treba do leta 2020 v 
primerjavi z letom 2010 prepoloviti njene 
stroške.

Če naj sončna energija, vključno s 
fotovoltaiko in koncentracijo sončne 
energije, poveča svoj delež na trgu z 
električno energijo, je treba do leta 2020 v 
primerjavi z letom 2010 vsaj prepoloviti 
njene stroške.

Or. it

Predlog spremembe 771
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
dolgoročne raziskave novih konceptov in 
sistemov, predstavitve in preskušanje 
množične proizvodnje za obsežno dobavo.

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
dolgoročne raziskave novih konceptov in 
sistemov, predstavitve in preskušanje
koristi množične proizvodnje za obsežno
uporabo po cenovno dostopni in 
konkurenčni ceni.

Or. it

Predlog spremembe 772
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju fotovoltaike bodo potrebne
dolgoročne raziskave novih konceptov in 
sistemov, predstavitve in preskušanje 
množične proizvodnje za obsežno dobavo.

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
raziskave večje učinkovitosti postopkov 
proizvodnje in sistemov, predstavitve in 
preskušanje množične proizvodnje za 
obsežno dobavo in dolgoročne raziskave 
novih tehnologij. Poudarek bo na razvoju 
in predstavitvi izboljšanega omrežnega in 
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stavbnega vmesnika (omrežna shramba in 
aktivni razsmerniki, ki zagotavljajo 
storitve za delovanje električnega sistema, 
napredni večfunkcijski fotovoltaični 
moduli in elementi za uravnoteženje 
sistema s posebnimi funkcijami za 
vgradnjo v stavbe).

Or. en

Obrazložitev

Obzorje 2020 naj bi prispevalo k izpolnitvi vseh prednostnih nalog, predvidenih v načrtih za 
tehnologijo fotovoltaike in koncentracijo sončne energije v okviru Evropske industrijske 
pobude za sončno energijo.

Predlog spremembe 773
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede izkoriščanja koncentracije sončne 
energije bo poudarek na razvijanju načinov 
za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje 
stroškov ter vplivov na okolje, in sicer z
uporabo demonstracijskih tehnologij v 
industriji z izgradnjo prvih elektrarn te 
vrste. Preskušene bodo rešitve za 
učinkovito kombinacijo med proizvodnjo 
elektrike iz sončne energije in
razsoljevanjem vode.

Glede izkoriščanja koncentracije sončne 
energije bo poudarek na razvijanju načinov 
za povečanje učinkovitosti in možnosti 
reguliranja, s shranjevanjem in 
hibridizacijo, in zmanjšanje stroškov ter 
vplivov na okolje. Poleg raziskovalne teme 
je cilj pospešiti uporabo demonstracijskih 
tehnologij v industriji z izgradnjo prvih 
elektrarn te vrste. Rešitve za učinkovito 
kombinacijo med proizvodnjo elektrike iz 
sončne energije in drugimi obnovljivimi 
viri, kot je biomasa v hibridnih 
elektrarnah, lahko omogočijo stalno 
pridobivanje električne energije ali služijo 
za druge namene, kot je razsoljevanje
vode.

Or. en

Obrazložitev

Obzorje 2020 naj bi prispevalo k izpolnitvi vseh prednostnih nalog, predvidenih v načrtih za 
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tehnologijo fotovoltaike in koncentracijo sončne energije v okviru Evropske industrijske 
pobude za sončno energijo.

Predlog spremembe 774
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
dolgoročne raziskave novih konceptov in 
sistemov, predstavitve in preskušanje 
množične proizvodnje za obsežno dobavo.

Na področju fotovoltaike bodo potrebne 
dolgoročne raziskave novih konceptov in 
sistemov, predstavitve in preskušanje 
množične proizvodnje za obsežno dobavo
tako centraliziranih kot tudi manj 
obsežnih decentraliziranih fotovoltaičnih 
sistemov ter večji poudarek na področjih, 
kjer je Evropa v prednosti, kot sta 
industrijsko oblikovanje in vključevanje v 
stavbe.

Or. en

Predlog spremembe 775
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za jasnejšo sliko o tem, ali sončna 
energija lahko izpolni zastavljene cilje, bo 
v okviru strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo uvedena ločena proračunska 
vrstica za evropsko industrijsko pobudo za 
sončno energijo.

Or. it
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Predlog spremembe 776
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.3. Razvoj konkurenčnih in okoljsko 
varnih tehnologij za zajemanje, prevoz in 
shranjevanje CO2

črtano

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) 
je ključna možnost, ki jo je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in 
plinske elektrarne v primerjavi z enakimi 
obrati brez CCS ter energetsko 
intenzivnimi industrijskimi obrati.
Podpora bo zagotovljena zlasti 
dokazovanju pomena celotne verige CCS 
za reprezentativni portfelj različnih 
tehnoloških možnosti zajemanja, prevoza 
in shranjevanja. Poleg tega se bodo 
izvajale raziskave za nadaljnji razvoj teh 
tehnologij in zagotavljanje bolj 
konkurenčnih tehnologij za zajemanje, 
izboljšanih komponent, integriranih 
sistemov in postopkov, varnega 
geološkega shranjevanja in praktičnih 
rešitev za obsežno ponovno uporabo 
zajetega CO2, da se omogoči komercialna 
uporaba tehnologij CCS za elektrarne na
fosilna goriva in druge industrijske 
panoge z veliko ogljikovimi emisijami, ki 
bodo začele obratovati po letu 2020.

Or. it

Predlog spremembe 777
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.3. Razvoj konkurenčnih in okoljsko 
varnih tehnologij za zajemanje, prevoz in 
shranjevanje CO2

črtano

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) 
je ključna možnost, ki jo je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in 
plinske elektrarne v primerjavi z enakimi 
obrati brez CCS ter energetsko
intenzivnimi industrijskimi obrati.
Podpora bo zagotovljena zlasti 
dokazovanju pomena celotne verige CCS 
za reprezentativni portfelj različnih 
tehnoloških možnosti zajemanja, prevoza 
in shranjevanja. Poleg tega se bodo 
izvajale raziskave za nadaljnji razvoj teh 
tehnologij in zagotavljanje bolj 
konkurenčnih tehnologij za zajemanje, 
izboljšanih komponent, integriranih 
sistemov in postopkov, varnega 
geološkega shranjevanja in praktičnih 
rešitev za obsežno ponovno uporabo 
zajetega CO2, da se omogoči komercialna 
uporaba tehnologij CCS za elektrarne na 
fosilna goriva in druge industrijske 
panoge z veliko ogljikovimi emisijami, ki 
bodo začele obratovati po letu 2020.

Or. en

Predlog spremembe 778
Konrad Szymański
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.3. Razvoj konkurenčnih in okoljsko 
varnih tehnologij za zajemanje, prevoz in 
shranjevanje CO2

3.2.3. Razvoj konkurenčnih in okoljsko 
varnih tehnologij za zajemanje, prevoz, 
uporabo in shranjevanje CO2

Or. en

Predlog spremembe 779
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) je 
ključna možnost, ki jo je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in plinske 
elektrarne v primerjavi z enakimi obrati 
brez CCS ter energetsko intenzivnimi 
industrijskimi obrati.

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS)
ter zajemanje in uporaba ogljika (CCU) 
sta ključni možnosti, ki ju je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in plinske 
elektrarne v primerjavi z enakimi obrati 
brez CCS ter energetsko intenzivnimi 
industrijskimi obrati.

Or. en

Predlog spremembe 780
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) je Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) je
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ključna možnost, ki jo je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in plinske 
elektrarne v primerjavi z enakimi obrati 
brez CCS ter energetsko intenzivnimi 
industrijskimi obrati.

ena od možnosti, ki jo je treba v veliki 
meri uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in plinske 
elektrarne v primerjavi z enakimi obrati 
brez CCS ter energetsko intenzivnimi 
industrijskimi obrati.

Or. en

Obrazložitev

Opredeliti zajemanja in shranjevanja ogljika (CCS) kot „ključne možnosti“ pri doseganju 
brezogljičnega gospodarstva je pretirano, če upoštevamo vlogo energetske učinkovitosti, 
obnovljivih virov energije in omrežij kot „možnosti brez obžalovanja“ na poti k 
brezogljičnosti. Poleg tega je faktor razprševanja CO2 iz shrambe še vedno predmet razprav.

Predlog spremembe 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) je 
ključna možnost, ki jo je treba v veliki meri 
uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije za elektrarne na premog in
plinske elektrarne v primerjavi z enakimi 
obrati brez CCS ter energetsko 
intenzivnimi industrijskimi obrati.

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) je 
ključna možnost, ki jo je treba v veliki meri 
uporabiti v trgovinskem obsegu na 
svetovni ravni, da se do leta 2050 
odzovemo na izziv brezogljične 
proizvodnje električne energije in 
nizkoogljične industrije. Cilj je zmanjšati 
dodatne stroške CCS v sektorju električne 
energije, zlasti za plinske elektrarne, v 
primerjavi z enakimi obrati brez CCS ter 
energetsko intenzivnimi industrijskimi 
obrati.

Or. en
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Predlog spremembe 782
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zajemanje in uporaba ogljika (CCU) 
ponuja možnost uporabe CO2, zajetega iz 
elektrarn in industrijskih obratov, z 
dodano vrednostjo in lahko prispeva k 
dekarbonizaciji gospodarstva. Preučiti je 
treba sisteme in tehnologije za pretvorbo 
CO2 v proizvode, kot so kemikalije, 
gnojila, goriva in bio olja.

Or. en

Predlog spremembe 783
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zajemanje ogljika lahko poteka v sinergiji 
s shranjevanjem ogljika v kemičnih 
proizvodih (od ogljika h kemikalijam). 
Poleg tega obstaja možnost proizvodnje 
goriv na podlagi sintetičnega plina za 
skladiščenje, ki se lahko uporabijo za 
izenačenje nihajoče proizvodnje električne 
energije z vključitvijo obnovljivega vodika.
Tako proizvedeno gorivo se lahko uporabi 
za konično proizvodnjo električne 
energije. Za te sisteme je ključnega 
pomena razvoj nizkocenovnih tehnologij 
za uplinjanje, pri katerih se lahko 
uporablja različne vrste goriv. 

Or. en
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Predlog spremembe 784
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega je treba pravočasno razviti 
zanesljivo infrastrukturo za CO2, saj 
večina obratov na fosilna goriva in drugi 
viri CO2 ne bodo v bližini območij 
shranjevanja, ki so pogosto pod morskim 
dnom, medtem ko so elektrarne po navadi 
locirane tam, kjer so večje potrebe po 
električni energiji.

Or. en

Predlog spremembe 785
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora bo zagotovljena zlasti 
dokazovanju pomena celotne verige CCS 
za reprezentativni portfelj različnih 
tehnoloških možnosti zajemanja, prevoza 
in shranjevanja. Poleg tega se bodo izvajale 
raziskave za nadaljnji razvoj teh tehnologij 
in zagotavljanje bolj konkurenčnih 
tehnologij za zajemanje, izboljšanih 
komponent, integriranih sistemov in 
postopkov, varnega geološkega 
shranjevanja in praktičnih rešitev za 
obsežno ponovno uporabo zajetega CO2, 
da se omogoči komercialna uporaba 
tehnologij CCS za elektrarne na fosilna 
goriva in druge industrijske panoge z 
veliko ogljikovimi emisijami, ki bodo 
začele obratovati po letu 2020.

Podpora bo zagotovljena študijam, ki jih 
bodo finančno podprla javno-zasebna 
partnerstva, zlasti dokazovanju pomena 
celotne verige CCS za reprezentativni 
portfelj različnih tehnoloških možnosti 
zajemanja, prevoza in shranjevanja, pa tudi 
tehnologijam zajemanja in uporabe 
ogljika (CCU). Poleg tega se bodo izvajale 
raziskave, ki jih bodo finančno podprla 
javno-zasebna partnerstva, za nadaljnji 
razvoj teh tehnologij in zagotavljanje bolj 
konkurenčnih tehnologij za zajemanje in 
uporabo, izboljšanih komponent, 
integriranih sistemov in postopkov, 
varnega geološkega shranjevanja in 
praktičnih rešitev za obsežno ponovno 
uporabo zajetega CO2, da se omogoči 
komercialna uporaba tehnologij CCS in 
CCU za elektrarne na fosilna goriva in 
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druge industrijske panoge z veliko 
ogljikovimi emisijami, ki bodo začele 
obratovati po letu 2020.

Or. en

Obrazložitev

Istočasno je treba iskati tudi možnosti za okolju prijazno in trajnostno uporabo CO2, ne le za 
zajemanje in shranjevanje. Ker so te študije predrage in ker je namen komercialna uporaba, 
jih bo moral sofinancirati zasebni sektor.

Predlog spremembe 786
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Geotermalna energija, vodna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi viri 
energije lahko prispevajo k dekarbonizaciji 
evropske oskrbe z energijo, hkrati pa 
povečajo njeno prilagodljivost na 
spremenljivo proizvodnjo in uporabo 
energije. Cilj je zagotoviti tržno dozorelost 
stroškovno učinkovitih in trajnostnih 
tehnologij, da bi se lahko uporabile v 
industrijskem obsegu in se vključile v 
elektroenergetsko omrežje. Energija morja, 
kot je energija plime in oseke, morskih 
tokov ali morskega valovanja, je zares čista 
in predvidljiva. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale vključevati inovativne raziskave v 
laboratorijskem obsegu nizkocenovnih 
zanesljivih sestavnih delov in materialov, 
prilagojenih na zelo korozijsko okolje in 
visoko stopnjo obraščanja 
mikroorganizmov, pa tudi predstavitve v 
različnih pogojih, prisotnih v evropskih 
vodah.

Geotermalna energija, vodna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi viri 
energije lahko prispevajo k dekarbonizaciji 
evropske oskrbe z energijo, hkrati pa 
povečajo njeno prilagodljivost na 
spremenljivo proizvodnjo in uporabo 
energije. Cilj je zagotoviti tržno dozorelost 
stroškovno učinkovitih in trajnostnih 
tehnologij, da bi se lahko uporabile v 
industrijskem obsegu in se vključile v 
elektroenergetsko omrežje. Energija morja, 
kot je energija plime in oseke, morskih 
tokov ali morskega valovanja, je zares čista 
in predvidljiva. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale vključevati inovativne raziskave v 
laboratorijskem obsegu nizkocenovnih 
zanesljivih sestavnih delov in materialov, 
prilagojenih na zelo korozijsko okolje in 
visoko stopnjo obraščanja 
mikroorganizmov, pa tudi predstavitve v 
različnih pogojih, prisotnih v evropskih 
vodah. Za jasnejšo sliko o tem, ali lahko 
vodna energija, geotermalna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi 
viri energije, izpolnijo zastavljene cilje, bo 
v okviru strateškega načrta za energetsko 
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tehnologijo uvedena ločena proračunska 
vrstica za evropske industrijske pobude za 
te vrste energij.

Or. it

Predlog spremembe 787
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Geotermalna energija, vodna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi viri 
energije lahko prispevajo k dekarbonizaciji 
evropske oskrbe z energijo, hkrati pa 
povečajo njeno prilagodljivost na 
spremenljivo proizvodnjo in uporabo 
energije. Cilj je zagotoviti tržno dozorelost 
stroškovno učinkovitih in trajnostnih 
tehnologij, da bi se lahko uporabile v 
industrijskem obsegu in se vključile v 
elektroenergetsko omrežje. Energija morja, 
kot je energija plime in oseke, morskih 
tokov ali morskega valovanja, je zares čista 
in predvidljiva. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale vključevati inovativne raziskave v 
laboratorijskem obsegu nizkocenovnih 
zanesljivih sestavnih delov in materialov, 
prilagojenih na zelo korozijsko okolje in 
visoko stopnjo obraščanja 
mikroorganizmov, pa tudi predstavitve v 
različnih pogojih, prisotnih v evropskih 
vodah.

Geotermalna energija, vodna energija in 
energija morja, pa tudi drugi obnovljivi viri 
energije lahko prispevajo k dekarbonizaciji 
evropske oskrbe z energijo, hkrati pa 
povečajo njeno prilagodljivost na 
spremenljivo proizvodnjo in uporabo 
energije. Cilj je zagotoviti tržno dozorelost 
stroškovno učinkovitih in trajnostnih 
tehnologij, da bi se lahko uporabile v 
industrijskem obsegu in se vključile v 
elektroenergetsko omrežje. Energija morja, 
kot je energija plime in oseke, morskih 
tokov ali morskega valovanja, je zares čista 
in predvidljiva. Raziskovalne dejavnosti bi 
morale vključevati inovativne raziskave v 
laboratorijskem obsegu nizkocenovnih 
zanesljivih sestavnih delov in materialov, 
prilagojenih na zelo korozijsko okolje in 
visoko stopnjo obraščanja 
mikroorganizmov, in več pozornosti bi 
morali nameniti predstavitvam v različnih 
pogojih, prisotnih v evropskih vodah, s 
poudarkom na trajnosti, odjemu energije 
in napovedih, začenši s predstavitvenimi 
modeli manjšega obsega.

Or. en
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Predlog spremembe 788
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – točka 3.2.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.4a. Zmanjševanje okoljskega vpliva 
prehodnih virov energije
Načrt za prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo kaže, da lahko plin kratko-
in srednjeročno prispeva k preoblikovanju 
energetskega sistema. V prehodnem 
obdobju bo treba veliko vlagati v 
raziskave, razvoj, predstavitve in tržno 
uveljavljanje učinkovitih, varnih in 
zanesljivih energetskih tehnologij z 
majhnimi emisijami za prehodne vire 
energije , da se dosežejo potrebna 
zmanjšanja emisij. Projekti tehnoloških 
raziskav in predstavitev bi morali 
izboljšati okoljsko učinkovitost, 
obvladovanje tveganja in varnost domačih 
konvencionalnih in nekonvencionalnih 
ogljikovodikov kot glavnega vira goriva za 
proizvodnjo električne energije in 
kombinirano ogrevanje in hlajenje. 
Namen je zniževati njihove emisije in 
njihov vpliv na okolje do takrat, ko jih bo 
mogoče postopoma odpraviti in 
nadomestiti z nizkoogljičnimi 
alternativami.

Or. en

Predlog spremembe 789
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za uresničenje evropskih ciljev na Za uresničenje evropskih ciljev na 
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področju energetike in zmanjšanja CO2 je 
potrebno tudi spodbujanje uporabe novih 
goriv in mobilnih virov energije. To je še 
posebej pomembno za obravnavanje izziva 
pametnega, zelenega in integriranega 
prevoza. Vrednostne verige za te 
tehnologije in alternativna goriva niso 
dovolj razviti, zato je treba njihov razvoj 
pospešiti, da dosežejo demonstracijsko 
fazo.

področju energetike in zmanjšanja CO2 je 
potrebno tudi spodbujanje uporabe novih
načinov, novih goriv in mobilnih virov 
energije. To je še posebej pomembno za 
obravnavanje izziva pametnega, zelenega 
in integriranega prevoza. Vrednostne 
verige za te tehnologije in alternativna 
goriva niso dovolj razviti, zato je treba 
njihov razvoj pospešiti, da dosežejo 
demonstracijsko fazo.

Or. en

Predlog spremembe 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoka učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase, vključno 
s CCS. Cilj je razviti in demonstrirati 
tehnologijo za različne elemente 
tehnologije za proizvodnjo bioenergije na
različnih stopnjah razvoja, ob upoštevanju 
različnih geografskih in podnebnih pogojev
ter logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoko učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase, vključno 
s CCS. Cilj je razviti in demonstrirati 
tehnologijo za različne elemente 
tehnologije za proizvodnjo bioenergije v 
različnih obsegih, ob upoštevanju
proizvodnje velikih količin biomase pri 
konkurenčnih proizvodnih stroških v
različnih geografskih in podnebnih pogojih
ter logističnih omejitvah. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Or. en
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Predlog spremembe 791
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja
naprednih biogoriv druge generacije
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoka učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase, vključno 
s CCS. Cilj je razviti in demonstrirati 
tehnologijo za različne elemente 
tehnologije za proizvodnjo bioenergije na
različnih stopnjah razvoja, ob upoštevanju 
različnih geografskih in podnebnih pogojev 
ter logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči okoljsko trajnostna in 
podnebju prijazna proizvodnja napredne 
generacije biogoriv različnih vrednostnih 
verig za promet ter energetsko visoko
učinkovita soproizvodnja toplotne in 
električne energije iz biomase. Cilj je 
razviti in demonstrirati tehnologijo za 
različne elemente tehnologije za 
proizvodnjo bioenergije v različnih
obsegih, ob upoštevanju atmosferskega 
ogljičnega dolga različnih surovin iz 
biomase, vključno s posrednimi in 
neposrednimi spremembami rabe 
zemljišč, različnih geografskih in 
podnebnih pogojev ter logističnih omejitev.
Dolgoročnejše raziskave bodo podpirale 
razvoj trajnostne bioenergetske industrije 
po letu 2020. Te dejavnosti bodo 
dopolnjevale predhodne (surovine, biološki 
viri) in naknadne (vključitev v vozni park)
raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru drugih ustreznih družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 792
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoka učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase, vključno 
s CCS. Cilj je razviti in demonstrirati 
tehnologijo za različne elemente 
tehnologije za proizvodnjo bioenergije na
različnih stopnjah razvoja, ob upoštevanju 
različnih geografskih in podnebnih pogojev 
ter logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoko učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase. Cilj je 
razviti in demonstrirati tehnologijo za 
različne elemente tehnologije za 
proizvodnjo bioenergije v različnih
obsegih, ob upoštevanju različnih 
geografskih in podnebnih pogojev ter 
logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Or. it

Predlog spremembe 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoka učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase, vključno 
s CCS. Cilj je razviti in demonstrirati 
tehnologijo za različne elemente 
tehnologije za proizvodnjo bioenergije na
različnih stopnjah razvoja, ob upoštevanju 
različnih geografskih in podnebnih pogojev 

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge in tretje
generacije različnih vrednostnih verig za 
promet ter visoko učinkovita soproizvodnja 
toplotne in električne energije iz biomase, 
vključno s CCS. Cilj je razviti in 
demonstrirati tehnologijo za različne 
elemente tehnologije za proizvodnjo 
bioenergije v različnih obsegih, ob 
upoštevanju različnih geografskih in 
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ter logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

podnebnih pogojev ter logističnih omejitev.
Dolgoročnejše raziskave bodo podpirale 
razvoj trajnostne bioenergetske industrije 
po letu 2020. Te dejavnosti bodo 
dopolnjevale predhodne (surovine, biološki 
viri) in naknadne (vključitev v vozni park) 
raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru drugih ustreznih družbenih izzivov.

Or. en

Predlog spremembe 794
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoka učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase, vključno 
s CCS. Cilj je razviti in demonstrirati 
tehnologijo za različne elemente 
tehnologije za proizvodnjo bioenergije na
različnih stopnjah razvoja, ob upoštevanju 
različnih geografskih in podnebnih pogojev 
ter logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Cilj energije iz biomase je zagotoviti tržno 
dozorelost najbolj obetavnih tehnologij, da 
se omogoči obsežna trajnostna proizvodnja 
naprednih biogoriv druge generacije 
različnih vrednostnih verig za promet ter 
visoko učinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije iz biomase. Cilj je 
razviti in demonstrirati tehnologijo za 
različne elemente tehnologije za 
proizvodnjo bioenergije v različnih
obsegih, ob upoštevanju različnih 
geografskih in podnebnih pogojev ter 
logističnih omejitev. Dolgoročnejše 
raziskave bodo podpirale razvoj trajnostne 
bioenergetske industrije po letu 2020. Te 
dejavnosti bodo dopolnjevale predhodne
(surovine, biološki viri) in naknadne
(vključitev v vozni park) raziskovalne 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru drugih 
ustreznih družbenih izzivov.

Or. en

Obrazložitev

CCS ni tehnologija za proizvodnjo bioenergije.
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Predlog spremembe 795
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gorivne celice in vodik imajo velik 
potencial za prispevanje k reševanju 
energetskih izzivov, s katerimi se sooča 
Evropa. Za zagotovitev tržne 
konkurenčnosti teh tehnologij bo potrebno 
znatno znižanje stroškov. Za ponazoritev 
bo treba v naslednjih desetih letih stroške 
sistemov gorivnih celic za prevoz 
zmanjšati za faktor 10. Za to se bodo 
podprle obsežne predstavitve in 
predkomercialno uvajanje za prenosne in 
stacionarne naprave ter v prevozu in s tem 
povezanih storitvah, potrebne pa so tudi 
dolgoročne raziskave in tehnološki razvoj, 
ki bi omogočil konkurenčnost celotne 
verige gorivnih celic ter trajnostno 
proizvodnjo vodika in zadevno 
infrastrukturo po vsej EU. Da se omogočijo 
dovolj obsežni tržni prodori, pa tudi razvoj 
ustreznih standardov, je potrebno močno 
nacionalno in mednarodno sodelovanje.

Gorivne celice in vodik imajo velik 
potencial za prispevanje k reševanju 
energetskih izzivov, s katerimi se sooča 
Evropa. Za zagotovitev tržne 
konkurenčnosti teh tehnologij bo potrebno 
znatno znižanje stroškov. Za ponazoritev:
v naslednjih desetih letih bo treba stroške 
sistemov gorivnih celic za prevoz 
zmanjšati za faktor 10. Za to se bodo 
podprle obsežne predstavitve in 
predkomercialno uvajanje za prenosne in 
stacionarne naprave ter naprave v prevozu 
in s tem povezanih storitvah, potrebne pa 
so tudi dolgoročne raziskave in tehnološki 
razvoj, ki bi omogočil konkurenčnost 
celotne verige gorivnih celic ter trajnostno 
proizvodnjo vodika in zadevno 
infrastrukturo po vsej EU. Da se omogočijo 
dovolj obsežni tržni prodori, pa tudi razvoj 
ustreznih standardov, je potrebno močno 
nacionalno in mednarodno sodelovanje.

Or. it

Predlog spremembe 796
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gorivne celice in vodik imajo velik 
potencial za prispevanje k reševanju 
energetskih izzivov, s katerimi se sooča 

Gorivne celice in vodik imajo velik 
potencial za prispevanje k reševanju 
energetskih izzivov, s katerimi se sooča 
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Evropa. Za zagotovitev tržne 
konkurenčnosti teh tehnologij bo potrebno 
znatno znižanje stroškov. Za ponazoritev 
bo treba v naslednjih desetih letih stroške 
sistemov gorivnih celic za prevoz 
zmanjšati za faktor 10. Za to se bodo 
podprle obsežne predstavitve in 
predkomercialno uvajanje za prenosne in 
stacionarne naprave ter v prevozu in s tem 
povezanih storitvah, potrebne pa so tudi 
dolgoročne raziskave in tehnološki razvoj, 
ki bi omogočil konkurenčnost celotne 
verige gorivnih celic ter trajnostno 
proizvodnjo vodika in zadevno 
infrastrukturo po vsej EU. Da se omogočijo 
dovolj obsežni tržni prodori, pa tudi razvoj 
ustreznih standardov, je potrebno močno 
nacionalno in mednarodno sodelovanje.

Evropa. Za zagotovitev tržne 
konkurenčnosti teh tehnologij bo potrebno 
znatno znižanje stroškov. Za ponazoritev:
v naslednjih desetih letih bo treba stroške 
sistemov gorivnih celic za prevoz 
zmanjšati za faktor 10. Za to se bodo 
podprle predstavitve in predkomercialno 
uvajanje za prenosne in stacionarne 
naprave ter naprave v prevozu in s tem 
povezanih storitvah, potrebne pa so tudi 
dolgoročne raziskave in tehnološki razvoj, 
ki bi omogočil trajnostno verigo gorivnih 
celic ter trajnostno proizvodnjo vodika in 
zadevno infrastrukturo po vsej EU. Da se 
omogočijo dovolj obsežni tržni prodori, pa 
tudi razvoj ustreznih standardov, je 
potrebno močno nacionalno in mednarodno 
sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 797
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 – točka 3.3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obstaja vrsta novih možnosti z 
dolgoročnim potencialom, kot so s kovino 
v prahu bogato gorivo, gorivo iz 
fotosintetičnih mikroorganizmov (v 
vodnem in kopenskem okolju) in 
proizvodnja energije s posnemanjem 
fotosinteze. Te inovacije lahko utrejo pot 
bolj učinkovitim, stroškovno 
konkurenčnim in trajnostnim tehnologijam 
za energetsko pretvorbo ter skoraj 
nevtralnim postopkom z vidika emisij 
toplogrednih plinov, ki ne potrebujejo 
uporabe kmetijskih zemljišč. Podpora bo 
zagotovljena zlasti za prehod teh novih in 
drugih potencialnih tehnologij iz 
laboratorijskega obsega na demonstracijski 

Obstaja vrsta novih možnosti z 
dolgoročnim potencialom, gorivo iz 
fotosintetičnih mikroorganizmov (v 
vodnem in kopenskem okolju) in 
proizvodnja energije s posnemanjem 
fotosinteze. Te inovacije lahko utrejo pot 
bolj učinkovitim, stroškovno 
konkurenčnim in trajnostnim tehnologijam 
za energetsko pretvorbo ter skoraj 
nevtralnim postopkom z vidika emisij 
toplogrednih plinov, ki ne potrebujejo 
kmetijskih zemljišč. Podpora bo 
zagotovljena zlasti za prehod trajnostnih 
in varnih tehnologij iz laboratorijskega 
obsega na demonstracijski obseg s 
poudarkom na stroških življenjskega cikla 
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obseg ob upoštevanju, da se zanje do leta 
2020 izvede predstavitveni projekt pred 
trženjem.

energije in njenem vplivu na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 798
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.3a. Prilagodljive in učinkovite 
elektrarne na fosilna goriva – omogočanje 
uporabe različnih obnovljivih virov
Prilagodljive in učinkovite elektrarne na 
fosilna goriva so še vedno ključne za 
zagotavljanje stabilnosti omrežja in 
zanesljive dobave električne energije. V 
prehodnem obdobju napredovanja v smeri 
nizkoogljičnega gospodarstva smo soočeni 
z izzivom uravnotežanja električne 
energije iz različnih obnovljivih virov z 
električno energijo iz prilagodljivih 
konvencionalnih elektrarn. 
Konvencionalne elektrarne so trenutno 
narejene za delovanje pri osnovni 
obremenitvi, medtem ko bodo pri 
delovanju kot rezerva za energijo iz 
obnovljivih virov pogosto delovale pri 
delni obremenitvi. V tem načinu 
delovanja so manj učinkovite, kar vpliva 
na emisije.
Potrebne so raziskave za optimizacijo 
prilagodljivosti in učinkovitosti 
konvencionalnih elektrarn pri delni 
obremenitvi, s čimer se zagotovi, da bo na 
voljo prožna in učinkovita rezerva za 
spremljanje in podporo rasti energije iz 
obnovljivih virov, in sčasoma omogoči 
obsežnejše vključevanje električne 
energije iz različnih obnovljivih virov v 
omrežje.
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Or. en

Predlog spremembe 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4. Enotno in pametno evropsko
elektroenergetsko omrežje

3.4. Enotno, pametno in prožno evropsko
energetsko omrežje

Or. en

Predlog spremembe 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Elektroenergetska omrežja se morajo 
odzvati na tri medsebojno povezane izzive, 
da se omogoči vzpostavitev potrošniku 
prijaznega in vedno bolj brezogljičnega 
elektroenergetskega sistema: oblikovanje 
vseevropskega trga, vključevanje veliko 
večjega deleža obnovljivih virov energije 
in upravljanje interakcij med milijoni 
dobaviteljev in odjemalcev (vedno večje 
število gospodinjstev bo oboje hkrati) 
vključno z lastniki vozil na električni 
pogon. Elektroenergetska omrežja 
prihodnosti bodo imela ključno vlogo pri 
prehodu na popolnoma brezogljični 
elektroenergetski sistem, hkrati pa bodo 
zagotavljala dodatno fleksibilnost in 
stroškovne prednosti za potrošnike. Glavni 
cilj do leta 2020 je zagotoviti prenos in 
distribucijo približno 35 % električne 
energije iz razpršenih in koncentriranih 
obnovljivih virov energije.

Energetska omrežja se morajo odzvati na 
tri medsebojno povezane izzive, da se 
omogoči vzpostavitev potrošniku 
prijaznega in vedno bolj brezogljičnega 
elektroenergetskega sistema: oblikovanje 
vseevropskega trga, vključevanje veliko 
večjega deleža obnovljivih virov energije 
in upravljanje interakcij med milijoni 
dobaviteljev in odjemalcev (vedno večje 
število gospodinjstev bo oboje hkrati),
vključno z lastniki vozil na električni 
pogon. Elektroenergetska omrežja 
prihodnosti bodo imela ključno vlogo pri 
prehodu na popolnoma brezogljični 
elektroenergetski sistem, hkrati pa bodo 
zagotavljala dodatno fleksibilnost in 
stroškovne prednosti za potrošnike. Glavni 
cilj do leta 2020 je zagotoviti prenos in 
distribucijo približno 35 % električne 
energije iz razpršenih in koncentriranih 
obnovljivih virov energije.
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Or. en

Predlog spremembe 801
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Elektroenergetska omrežja se morajo 
odzvati na tri medsebojno povezane izzive, 
da se omogoči vzpostavitev potrošniku 
prijaznega in vedno bolj brezogljičnega
elektroenergetskega sistema: oblikovanje 
vseevropskega trga, vključevanje veliko 
večjega deleža obnovljivih virov energije 
in upravljanje interakcij med milijoni 
dobaviteljev in odjemalcev (vedno večje 
število gospodinjstev bo oboje hkrati) 
vključno z lastniki vozil na električni 
pogon. Elektroenergetska omrežja 
prihodnosti bodo imela ključno vlogo pri 
prehodu na popolnoma brezogljični
elektroenergetski sistem, hkrati pa bodo 
zagotavljala dodatno fleksibilnost in 
stroškovne prednosti za potrošnike. Glavni 
cilj do leta 2020 je zagotoviti prenos in 
distribucijo približno 35 % električne 
energije iz razpršenih in koncentriranih 
obnovljivih virov energije.

Elektroenergetska omrežja se morajo 
odzvati na tri medsebojno povezane izzive, 
da se omogoči vzpostavitev potrošniku 
prijaznega in vedno bolj na obnovljivih 
virih temelječega elektroenergetskega 
sistema: oblikovanje vseevropskega trga, 
vključevanje veliko večjega deleža 
obnovljivih virov energije in upravljanje 
interakcij med milijoni dobaviteljev in 
odjemalcev (vedno večje število 
gospodinjstev bo oboje hkrati), vključno z 
lastniki vozil na električni pogon.
Elektroenergetska omrežja prihodnosti 
bodo imela ključno vlogo pri prehodu na 
popolnoma na obnovljivih virih temelječ
elektroenergetski sistem, hkrati pa bodo 
zagotavljala dodatno fleksibilnost in 
stroškovne prednosti za potrošnike. Glavni 
cilj do leta 2020 je zagotoviti prenos in 
distribucijo približno 35 % električne 
energije iz razpršenih in koncentriranih 
obnovljivih virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.4 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proučiti je treba vse rešitve, ki bi uspešno 
izenačile oskrbo z energijo in 
povpraševanje po njej, da se čim bolj 
zmanjšajo emisije in stroški. Raziskovalne 
dejavnosti morajo obravnavati nove 
tehnologije in sisteme za proizvodnjo 
električne energije in infrastrukture za 
dvosmerno digitalno komunikacijo ter 
predvideti njihovo vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Cilj je 
izboljšanje načrtovanja, spremljanja, 
nadzora, preverjanja in varnega delovanja 
omrežij v običajnih in izrednih razmerah, 
pa tudi upravljanje interakcij med 
dobavitelji in odjemalci, upravljanje 
pretoka energije ter prenos in trženje 
električne energije. Kazalniki ter analiza 
stroškov in koristi, ki se nanašajo na razvoj 
prihodnje infrastrukture, bi morali 
vključevati ugotovitve v zvezi s celotnim 
elektroenergetskim sistemom. Poleg tega 
bodo sinergije med pametnimi 
elektroenergetskimi omrežji in 
telekomunikacijskimi omrežji povečane, da 
bi se izognili podvajanju naložb in 
pospešili uvedbo pametnih energetskih 
storitev.

Proučiti je treba vse rešitve, ki bi uspešno 
izenačile oskrbo z energijo in 
povpraševanje po njej, da se čim bolj 
zmanjšajo emisije in stroški. Raziskovalne 
dejavnosti morajo obravnavati nove 
tehnologije in sisteme za proizvodnjo 
električne energije, upravljanje 
povpraševanja in infrastrukture za 
dvosmerno digitalno komunikacijo ter 
predvideti njihovo vključitev v 
elektroenergetsko omrežje. Cilj je 
izboljšanje načrtovanja, spremljanja, 
nadzora, preverjanja in varnega delovanja 
omrežij v običajnih in izrednih razmerah, 
pa tudi upravljanje interakcij med 
dobavitelji in odjemalci, upravljanje 
pretoka energije ter prenos in trženje 
električne energije. Kazalniki ter analiza 
stroškov in koristi, ki se nanašajo na razvoj 
prihodnje infrastrukture, bi morali 
vključevati ugotovitve v zvezi s celotnim 
elektroenergetskim sistemom. Poleg tega 
bodo sinergije med pametnimi 
elektroenergetskimi omrežji in 
telekomunikacijskimi omrežji povečane, da 
bi se izognili podvajanju naložb in 
pospešili uvedbo pametnih energetskih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nove naprave za skladiščenje energije
(velike enote in baterije) in novi sistemi za 
vozila bodo zagotovili potrebno prožnost 
med proizvodnjo in povpraševanjem.

Nove naprave za skladiščenje energije
(velike enote in baterije) in novi sistemi za 
vozila bodo zagotovili potrebno prožnost 
med proizvodnjo in povpraševanjem.
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Izboljšanje tehnologij IKT bo nadalje 
povečalo prožnost povpraševanja po 
električni energiji, tako da bodo 
odjemalcem (industrijskim, poslovnim in 
zasebnim) zagotovljena potrebna orodja za 
avtomatizacijo.

Izboljšanje tehnologij IKT bo nadalje 
povečalo prožnost povpraševanja po 
električni energiji, tako da bodo 
odjemalcem (industrijskim, poslovnim in 
zasebnim) zagotovljena potrebna orodja za 
avtomatizacijo in nadzor.

Or. en

Predlog spremembe 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4a. Rezervne in izravnalne tehnologije 
za nefosilna goriva
Glede na analizo Komisije v Energetskem 
načrtu za leto 2050 bo morala 
elektroenergetika Evropske unije do leta 
2030 zmanjšati emisije ogljika za 93–
99 %. Da bi izpolnili dolgoročne 
podnebne in energetske cilje Unije, tako 
proizvodnje električne energije na fosilna 
goriva ali katere koli tehnologije, ki 
izpušča ogljik, po letu 2030 v Uniji ne bo 
mogoče uporabljati (ali jo bo treba omejiti 
na absolutni minimum). Glede na to so 
nujno potrebne nadaljnje raziskave, da se 
pospešita razvoj in uvajanje rezervnih in 
izravnalnih tehnologij za nefosilna goriva, 
ki so prožne in popolnoma trajnostne, z 
namenom, da se uspešno vključi hitro 
rastoča dobava energije iz različnih 
obnovljivih virov.
Tehnologija, ki deluje na osnovi fosilnih 
goriv, ne bo prejela finančnih sredstev iz 
Obzorja 2020, saj je zrela in že prejema 
zadostno podporo iz zrele panoge fosilnih 
goriv. Financiranje takšne tehnologije z 
emisijami ogljika iz omejenih javnih 
sredstev Unije ni v skladu z načrtom Unije 
za dekarbonizacijo do leta 2050.
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Or. en

Predlog spremembe 805
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nove, učinkovitejše in stroškovno 
konkurenčne tehnologije bodo dolgoročno 
potrebne. Napredek je treba pospešiti z 
multidisciplinarnimi raziskavami, da se 
dosežejo prodorni znanstveni dosežki v 
konceptih, povezanih z energijo, in v 
omogočitvenih tehnologijah (npr. 
nanoznanost, raziskave materialov, fizika 
trdnih delcev, IKT, bioznanost, 
računalništvo, vesolje); prav tako ga je 
treba pospešiti z razvojem inovacij v 
prihodnjih in nastajajočih tehnologijah.

Nove, učinkovitejše in stroškovno 
konkurenčne tehnologije bodo dolgoročno 
potrebne. Napredek je treba pospešiti z 
multidisciplinarnimi raziskavami, da se 
dosežejo prodorni znanstveni dosežki v 
konceptih, povezanih z energijo, in v 
omogočitvenih tehnologijah (npr. 
nanoznanost, raziskave materialov, fizika 
trdnih delcev, IKT, bioznanost, 
računalništvo, vesolje, kritične kovine iz 
odpadkov, ostankov in stranskih 
proizvodov); prav tako ga je treba pospešiti 
z razvojem inovacij v prihodnjih in 
nastajajočih tehnologijah.

Or. en

Obrazložitev

Varne, čiste in učinkovite energije ni mogoče doseči brez široke uporabe obnovljivih virov, ki 
temelji na nekaterih nujno potrebnih kovinah. Treba je preučiti vse tehnološke načine za 
pridobivanje teh kovin, vključno z ekstrakcijo iz odpadkov, kar pomeni multidisciplinarne 
raziskave.

Predlog spremembe 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Napredne raziskave bodo potrebne tudi za 
zagotavljanje rešitev za prilagoditev 
energetskih sistemov na spreminjajoče se 

Napredne raziskave bodo potrebne tudi za 
zagotavljanje rešitev za prilagoditev 
energetskih sistemov na spreminjajoče se 
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podnebne razmere. Prednostne naloge se 
lahko prilagodijo na nove znanstvene in 
tehnološke potrebe in priložnosti ali na 
novo opažene fenomene, ki bi lahko bili
znak obetavnega razvoja ali tveganj za 
družbo, kakršni se lahko pojavijo med 
izvajanjem programa Obzorje 2020.

podnebne razmere. Treba se je posvetiti 
izzivom, ki jih ustvarja nestalen značaj 
sončne in vetrne energije. Prednostne 
naloge se lahko prilagodijo na nove 
znanstvene in tehnološke potrebe in 
priložnosti ali na novo opažene fenomene, 
ki bi lahko bili znak obetavnega razvoja ali 
tveganj za družbo, kakršni se lahko 
pojavijo med izvajanjem programa Obzorje 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 807
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Napredne raziskave bodo potrebne tudi za 
zagotavljanje rešitev za prilagoditev 
energetskih sistemov na spreminjajoče se 
podnebne razmere. Prednostne naloge se 
lahko prilagodijo na nove znanstvene in 
tehnološke potrebe in priložnosti ali na 
novo opažene fenomene, ki bi lahko bili 
znak obetavnega razvoja ali tveganj za 
družbo, kakršni se lahko pojavijo med 
izvajanjem programa Obzorje 2020.

To bi lahko vključevalo projekte raziskav 
in predstavitev za izboljšanje okoljske 
učinkovitosti, obvladovanje tveganja in 
varnosti domačih konvencionalnih in 
nekonvencionalnih ogljikovodikov. 
Napredne raziskave bodo potrebne tudi za 
zagotavljanje rešitev za prilagoditev 
energetskih sistemov na spreminjajoče se 
podnebne razmere. Prednostne naloge se 
lahko prilagodijo na nove znanstvene in 
tehnološke potrebe in priložnosti ali na 
novo opažene fenomene, ki bi lahko bili 
znak obetavnega razvoja ali tveganj za 
družbo, kakršni se lahko pojavijo med 
izvajanjem programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 808
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Take inovacije se bodo osredotočile na 
ustvarjanje ugodnih tržnih pogojev v 
regulativnih, upravnih in finančnih ravneh
za nizkoogljične energetske učinkovitosti,
obnovljive in energetsko varčne
tehnologije in rešitve. Podpora bo 
namenjena ukrepom, ki olajšujejo izvajanje 
energetske politike, pripravljajo uvedbo 
naložb, pomenijo podporo za krepitev 
zmogljivosti in sprejetje v javnosti.

Take inovacije se bodo osredotočile na 
ustvarjanje ugodnih tržnih pogojev na 
regulativni, upravni in finančni ravni za 
tehnologije in rešitve v zvezi z energijo iz 
obnovljivih virov in energetsko 
učinkovitostjo pri končnem uporabniku.
Podpora bo namenjena ukrepom, ki 
olajšujejo izvajanje energetske politike, 
pripravljajo uvedbo naložb, pomenijo 
podporo za krepitev zmogljivosti in 
sprejetje v javnosti ter udeležbo le-te.

Or. en

Predlog spremembe 809
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V kontekstu točke 3.6 in te točke se bo 
program Inteligentna energija – Evropa, 
ki je uspešno potekal v okviru programa 
za konkurenčnost in inovacije, nadaljeval 
v okviru programa Obzorje 2020 z 
ambicioznimi proračunskimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 810
Britta Thomsen

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na čelu določanja prednostnih nalog za 
izvajanje dejavnosti v sklopu tega izziva je 
potreba po krepitvi evropske razsežnosti 
energetskih raziskav in inovacij. Glavni cilj 
bo podpora izvajanju raziskav in inovacij 
programa strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET) za dosego ciljev 
politike Unije na področju energije in 
podnebnih sprememb. Časovniki in 
izvedbeni načrti v sklopu načrta SET bodo 
zato zagotovili dragocen prispevek za 
oblikovanje delovnih programov. Struktura 
upravljanja načrta SET se bo uporabljala 
kot načelna podlaga za strateško določanje
prednostnih nalog in strateško usklajevanje 
energetskih raziskav in inovacij po vsej 
Uniji.

Na čelu določanja prednostnih nalog za 
izvajanje dejavnosti v sklopu tega izziva je 
potreba po krepitvi evropske razsežnosti 
energetskih raziskav in inovacij. Glavni cilj 
bo podpora izvajanju programa raziskav in 
inovacij strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET) za dosego ciljev 
politike Unije na področju energije in 
podnebnih sprememb. Časovniki in 
izvedbeni načrti v sklopu načrta SET bodo 
zato zagotovili dragocen prispevek za 
oblikovanje delovnih programov. Struktura 
upravljanja načrta SET se bo uporabljala 
kot načelna podlaga za strateško določanje 
prednostnih nalog in strateško usklajevanje 
energetskih raziskav in inovacij po vsej 
Uniji. Prispevek industrije v okviru 
upravljanja evropskih industrijskih pobud 
bo uradno in pregledno upoštevan v zvezi 
s prednostnimi nalogami na področju 
finančnih orodij, določenih v izvedbenih 
načrtih EII. Pobude se bodo financirale 
po tehnologijah iz temu namenjenih 
proračunskih vrstic, oblikovanih v okviru 
proračunske vrstice za načrt SET.

Or. en

Obrazložitev

Proračunske vrstice, namenjene posameznim industrijskim pobudam, zagotavljajo boljšo 
preglednost in z njihovo pomočjo se bomo lažje izognili mešetarjenju med dopolnilnimi 
tehnologijami, kot so tehnologije za obnovljive vire, energetska učinkovitost in pametna 
omrežja.

Predlog spremembe 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na čelu določanja prednostnih nalog za 
izvajanje dejavnosti v sklopu tega izziva je 
potreba po krepitvi evropske razsežnosti 
energetskih raziskav in inovacij. Glavni cilj 
bo podpora izvajanju raziskav in inovacij 
programa strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET) za dosego ciljev 
politike Unije na področju energije in 
podnebnih sprememb. Časovniki in 
izvedbeni načrti v sklopu načrta SET bodo 
zato zagotovili dragocen prispevek za 
oblikovanje delovnih programov. Struktura 
upravljanja načrta SET se bo uporabljala 
kot načelna podlaga za strateško določanje 
prednostnih nalog in strateško usklajevanje 
energetskih raziskav in inovacij po vsej 
Uniji.

Na čelu določanja prednostnih nalog za 
izvajanje dejavnosti v sklopu tega izziva je 
potreba po krepitvi evropske razsežnosti 
energetskih raziskav in inovacij. Glavni cilj 
bo podpora izvajanju programa raziskav in 
inovacij strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (načrt SET) za dosego ciljev 
politike Unije na področju energije in 
podnebnih sprememb. Časovniki in 
izvedbeni načrti v sklopu načrta SET bodo 
zato zagotovili dragocen prispevek za 
oblikovanje delovnih programov. Struktura 
upravljanja načrta SET se bo uporabljala 
kot načelna podlaga za strateško določanje 
prednostnih nalog in strateško usklajevanje 
energetskih raziskav in inovacij po vsej 
Uniji. Prispevek industrije v okviru 
upravljanja evropskih industrijskih pobud 
(EII) bo upoštevan v zvezi s prednostnimi 
nalogami na področju financiranja, 
določenih v izvedbenih načrtih EII. 
Pobude se bodo financirale po 
tehnologijah iz temu namenjenih 
proračunskih vrstic, oblikovanih v okviru 
proračunske vrstice za načrt SET.

Or. en

Predlog spremembe 812
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na čelu določanja prednostnih nalog za 
izvajanje dejavnosti v sklopu tega izziva je 
potreba po krepitvi evropske razsežnosti 
energetskih raziskav in inovacij. Glavni cilj 
bo podpora izvajanju raziskav in inovacij 
programa strateškega načrta za energetsko 

Na čelu določanja prednostnih nalog za 
izvajanje dejavnosti v sklopu tega izziva je 
potreba po krepitvi evropske razsežnosti 
energetskih raziskav in inovacij. Glavni cilj 
bo podpora izvajanju programa raziskav in 
inovacij strateškega načrta za energetsko 
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tehnologijo (načrt SET) za dosego ciljev
politike Unije na področju energije in 
podnebnih sprememb. Časovniki in 
izvedbeni načrti v sklopu načrta SET bodo 
zato zagotovili dragocen prispevek za 
oblikovanje delovnih programov. Struktura 
upravljanja načrta SET se bo uporabljala 
kot načelna podlaga za strateško določanje 
prednostnih nalog in strateško usklajevanje 
energetskih raziskav in inovacij po vsej 
Uniji.

tehnologijo (načrt SET), predvsem v zvezi s 
tehnologijami, ki bodo zagotovo pomagale 
doseči cilje politike Unije na področju 
energije in podnebnih sprememb do leta 
2020 oziroma 2050, ob tem pa se bo treba 
posvetiti tehnologijam, ki omogočajo 
največ v smislu ustvarjanja delovnih mest.
Časovniki in izvedbeni načrti v sklopu 
načrta SET bodo zato zagotovili dragocen 
prispevek za oblikovanje delovnih 
programov. Struktura upravljanja načrta 
SET se bo uporabljala kot načelna podlaga 
za strateško določanje prednostnih nalog in 
strateško usklajevanje energetskih raziskav 
in inovacij po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 813
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Netehnološki program bo temeljil na 
energetski politiki in zakonodaji Unije.
Podpreti je treba ugodno okolje za 
množični razvoj predstavljenih tehnoloških 
in storitvenih rešitev, postopkov in 
političnih pobud za tehnologije z nizkimi 
emisijami ogljika in energetsko 
učinkovitost v celotni Uniji. To lahko 
vključuje podporo za tehnično pomoč za 
razvoj in uvajanje naložb v energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije.

Netehnološki program bo temeljil na 
energetski politiki in zakonodaji Unije.
Podpreti je treba ugodno okolje za 
množično uporabo predstavljenih 
tehnoloških in storitvenih rešitev, 
postopkov in političnih pobud za 
tehnologije za obnovljive vire in 
energetsko učinkovitost v celotni Uniji. To 
lahko vključuje podporo za tehnično 
pomoč za razvoj in uvajanje naložb v 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 814
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje z evropskimi interesnimi 
skupinami bo pomembno za izmenjavo 
virov in za skupno izvajanje. Za vsak 
primer posebej se lahko odloči, da se 
obstoječe evropske industrijske pobude 
načrta SET pretvorijo v formalna javno-
zasebna partnerstva, če je to primerno za 
povečanje ravni in skladnosti nacionalnih 
sredstev in spodbujanje skupnih raziskav in 
inovativnih ukrepov med državami 
članicami. Preučila se bo zagotovitev 
podpore, vključno s posredovanjem držav 
članic, navezam izvajalcev raziskav iz 
javnega sektorja, zlasti evropski zvezi 
organizacij za energetske raziskave, 
ustanovljeni v skladu z načrtom SET za 
združevanje raziskovalnih virov in 
infrastrukture z namenom obravnave 
kritičnih raziskovalnih področij evropskega 
interesa. Mednarodni usklajevalni ukrepi 
podpirajo prednostne naloge načrta SET v 
skladu z načelom spremenljive geometrije, 
pri čemer se upoštevajo možnosti in 
posebnosti držav.

Sodelovanje z evropskimi interesnimi 
skupinami bo pomembno za izmenjavo 
virov in za skupno izvajanje. Z namenom 
spodbujanja odprave razdeljenosti 
raziskav in povečanja obsega raziskav 
tako v javnem kot zasebnem sektorju bi 
bilo treba na tem področju razviti 
inovativna orodja za pospešitev raziskav, 
kot so patentna združenja, ki omogočajo 
delitev pravic industrijske lastnine na 
podlagi plačila primernega nadomestila 
imetniku pravice, ali nagrade za inovacije. 
Za vsak primer posebej se lahko odloči, da 
se obstoječe evropske industrijske pobude 
načrta SET pretvorijo v formalna javno-
zasebna partnerstva, če je to primerno za 
povečanje ravni in skladnosti nacionalnih 
sredstev in spodbujanje skupnih raziskav in 
inovativnih ukrepov med državami 
članicami. Preučila se bo zagotovitev 
podpore, vključno s posredovanjem držav 
članic, navezam izvajalcev raziskav iz 
javnega sektorja, zlasti evropski zvezi 
organizacij za energetske raziskave, 
ustanovljeni v skladu z načrtom SET za 
združevanje raziskovalnih virov in 
infrastrukture z namenom obravnave 
kritičnih raziskovalnih področij evropskega 
interesa. Mednarodni usklajevalni ukrepi 
podpirajo prednostne naloge načrta SET v 
skladu z načelom spremenljive geometrije, 
pri čemer se upoštevajo možnosti in 
posebnosti držav.

Or. fr

Predlog spremembe 815
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje z evropskimi interesnimi 
skupinami bo pomembno za izmenjavo 
virov in za skupno izvajanje. Za vsak 
primer posebej se lahko odloči, da se 
obstoječe evropske industrijske pobude 
načrta SET pretvorijo v formalna javno-
zasebna partnerstva, če je to primerno za 
povečanje ravni in skladnosti nacionalnih 
sredstev in spodbujanje skupnih raziskav 
in inovativnih ukrepov med državami 
članicami. Preučila se bo zagotovitev 
podpore, vključno s posredovanjem držav 
članic, navezam izvajalcev raziskav iz 
javnega sektorja, zlasti evropski zvezi 
organizacij za energetske raziskave, 
ustanovljeni v skladu z načrtom SET za 
združevanje raziskovalnih virov in 
infrastrukture z namenom obravnave 
kritičnih raziskovalnih področij evropskega 
interesa. Mednarodni usklajevalni ukrepi 
podpirajo prednostne naloge načrta SET v 
skladu z načelom spremenljive geometrije, 
pri čemer se upoštevajo možnosti in 
posebnosti držav.

Sodelovanje z evropskimi interesnimi 
skupinami bo pomembno za izmenjavo 
virov in za skupno izvajanje. Preučila se bo 
zagotovitev podpore, vključno s 
posredovanjem držav članic, navezam 
izvajalcev raziskav iz javnega sektorja, 
zlasti evropski zvezi organizacij za 
energetske raziskave, ustanovljeni v skladu 
z načrtom SET za združevanje 
raziskovalnih virov in infrastrukture z 
namenom obravnave kritičnih 
raziskovalnih področij evropskega interesa.
Mednarodni usklajevalni ukrepi podpirajo 
prednostne naloge načrta SET v skladu z 
načelom spremenljive geometrije, pri 
čemer se upoštevajo možnosti in 
posebnosti držav.

Or. en

Predlog spremembe 816
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje z evropskimi interesnimi 
skupinami bo pomembno za izmenjavo 
virov in za skupno izvajanje. Za vsak 
primer posebej se lahko odloči, da se 

Sodelovanje z evropskimi interesnimi 
skupinami bo pomembno za izmenjavo 
virov in za skupno izvajanje. Za vsak 
primer posebej se lahko odloči, da se 
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obstoječe evropske industrijske pobude 
načrta SET pretvorijo v formalna javno-
zasebna partnerstva, če je to primerno za 
povečanje ravni in skladnosti nacionalnih 
sredstev in spodbujanje skupnih raziskav in 
inovativnih ukrepov med državami 
članicami. Preučila se bo zagotovitev 
podpore, vključno s posredovanjem držav 
članic, navezam izvajalcev raziskav iz 
javnega sektorja, zlasti evropski zvezi 
organizacij za energetske raziskave, 
ustanovljeni v skladu z načrtom SET za 
združevanje raziskovalnih virov in 
infrastrukture z namenom obravnave 
kritičnih raziskovalnih področij evropskega 
interesa. Mednarodni usklajevalni ukrepi 
podpirajo prednostne naloge načrta SET v 
skladu z načelom spremenljive geometrije, 
pri čemer se upoštevajo možnosti in 
posebnosti držav.

obstoječe evropske industrijske pobude 
načrta SET pretvorijo v formalna javno-
zasebna partnerstva, če je to primerno za 
povečanje ravni in skladnosti nacionalnih 
sredstev in spodbujanje skupnih raziskav in 
inovativnih ukrepov med državami 
članicami. Preučila se bo zagotovitev 
podpore, vključno s posredovanjem držav 
članic, navezam izvajalcev raziskav iz 
javnega sektorja, zlasti evropski zvezi 
organizacij za energetske raziskave, 
ustanovljeni v skladu z načrtom SET za 
združevanje raziskovalnih virov in 
infrastrukture z namenom obravnave 
kritičnih raziskovalnih področij evropskega 
interesa. Mednarodni usklajevalni ukrepi 
podpirajo prednostne naloge načrta SET v 
skladu z načelom spremenljive geometrije, 
pri čemer se upoštevajo možnosti in 
posebnosti držav. Finančna sredstva iz 
Obzorja 2020 ne bodo zagotovljena prek 
mehanizmov, ki zahtevajo združevanje 
nacionalnega sofinanciranja, razen če 
bodo vzpostavljeni ukrepi, ki bodo 
omogočali polno sodelovanje projektnih 
partnerjev iz držav, ki niso sposobne 
sofinanciranja.

Or. en

Predlog spremembe 817
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacijski sistem Evropske komisije v 
sklopu sistema SET se bo mobiliziral za to, 
da se skupaj z zainteresiranimi stranmi 
razvijejo ključni kazalniki uspešnosti
(KPIs), ki bodo spremljali napredek pri 
izvajanju in se bodo redno posodabljali ob 
upoštevanju najnovejšega razvoja.

Informacijski sistem Evropske komisije v 
sklopu sistema SET se bo mobiliziral za to, 
da se skupaj z zainteresiranimi stranmi 
razvijejo ključni kazalniki uspešnosti
(KPIs), ki bodo spremljali napredek pri 
izvajanju in se bodo redno posodabljali ob 
upoštevanju najnovejšega razvoja.
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Izvajanje v okviru tega izziva si bo v 
splošnejšem oziru prizadevalo izboljšati 
usklajevanje ustreznih programov, pobud 
in politik Unije, kot so na primer 
kohezijska politika, zlasti prek nacionalnih 
in regionalnih strategij za pametno 
specializacijo in mehanizmov sistema 
trgovanja z emisijami, na primer v zvezi s 
podporo za predstavitvene projekte.

Izvajanje v okviru tega izziva si bo v 
splošnejšem oziru prizadevalo izboljšati 
usklajevanje ustreznih programov, pobud 
in politik Unije, kot so na primer 
kohezijska politika, zlasti prek nacionalnih 
in regionalnih strategij za pametno 
specializacijo in mehanizmov sistema 
trgovanja z emisijami, na primer v zvezi s 
podporo za predstavitvene projekte v 
okviru obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 818
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostne naloge na področju odločanja 
in uveljavljanja na trgu je treba zgraditi 
na uspehu programa Inteligentna 
energija – Evropa (IEE), ki že od začetka 
leta 2003 zagotavlja sredstva za več kot 
500 evropskih projektov, v katerih 
sodeluje 3500 evropskih organizacij. 
Program Inteligentna energija – Evropa 
je treba nadaljevati s podobnimi cilji in 
upravljati enako kot do zdaj.

Or. en

Predlog spremembe 819
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pameten, okolju prijazen in integriran 
promet

4. Pameten, okolju prijazen in integriran 
promet ter mobilnost

Or. en

Predlog spremembe 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1. Z viri učinkovit promet, ki spoštuje 
okolje

4.1. Z viri učinkovit in cenovno dostopen
promet, ki spoštuje okolje

Or. en

Predlog spremembe 821
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa je za cilj politike določila 60-
odstotno zmanjšanje CO2 do leta 2050. 
Cilj je za polovico zmanjšati uporabo 
avtomobilov na konvencionalno gorivo v 
mestih in doseči urbano logistiko skoraj 
brez emisij CO2 v glavnih urbanih 
središčih do leta 2030. Delež goriva z 
nizkimi emisijami ogljika v letalstvu mora 
doseči 40 % do leta 2050, emisije CO2 iz 
goriv v pomorskem prometu pa je treba 
zmanjšati za 40 % do leta 2050.

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Kot nakazuje njegovo ime, zajema okvirni program le obdobje do leta 2020. Zato se nima 
smisla ozirati v prihodnost k morebitnim prihodnjim scenarijem za naslednja desetletja.

Predlog spremembe 822
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa je za cilj politike določila 60-
odstotno zmanjšanje CO2 do leta 2050. Cilj 
je za polovico zmanjšati uporabo 
avtomobilov na konvencionalno gorivo v 
mestih in doseči urbano logistiko skoraj 
brez emisij CO2 v glavnih urbanih 
središčih do leta 2030. Delež goriva z 
nizkimi emisijami ogljika v letalstvu mora 
doseči 40 % do leta 2050, emisije CO2 iz 
goriv v pomorskem prometu pa je treba 
zmanjšati za 40 % do leta 2050.

Evropa je za cilj politike določila 60-
odstotno zmanjšanje emisij CO2 do leta 
2050 v primerjavi z ravnmi leta 1990. Cilj 
je za polovico zmanjšati uporabo 
avtomobilov na konvencionalno gorivo v 
mestih in doseči urbano logistiko skoraj 
brez emisij CO2 v glavnih urbanih 
središčih do leta 2030. Delež goriva z 
nizkimi emisijami ogljika v letalstvu mora 
doseči 40 % do leta 2050, emisije CO2 iz 
goriv v pomorskem prometu pa je treba 
zmanjšati za 40 % do leta 2050 v 
primerjavi z ravnmi leta 2005.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti. BELA KNJIGA „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu”, Bruselj, 28. 3. 2011, 
COM(2011)0144.

Predlog spremembe 823
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije bodo znatno 
prispevale k razvoju in uporabi potrebnih 

Raziskave in inovacije bodo znatno 
prispevale k razvoju in uporabi potrebnih 
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rešitev za vse načine prevoza, kar bo
znatno zmanjšalo emisije iz prevoza, ki so 
škodljive za okolje (npr. CO2, NOx in 
SOx), zmanjšalo odvisnost od fosilnih 
goriv in s tem zmanjšalo učinek prometa na 
biotsko raznovrstnost in ohranjanje 
naravnih virov.

rešitev za vse načine prevoza, ki bodo po 
konkurenčnih tržnih cenah znatno
zmanjšale emisije toplogrednih plinov in 
plinov, ki so škodljivi za okolje (npr. NOx 
in SOx), iz prevoza, zmanjšalo odvisnost 
od fosilnih goriv in s tem zmanjšalo učinek 
prometa na biotsko raznovrstnost in 
ohranjanje naravnih virov.

Or. it

Obrazložitev

Razvrstitev ogljikovega dioksida, ki se uporablja pri fotosintezi, kot škodljivega za okolje, je 
absurdno in zavajajoče. 

Predlog spremembe 824
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti na tem področju se bodo 
osredotočile na končne proizvode, vendar 
bodo obravnavale tudi poenostavitev in 
ekološko zasnovo ter procese izdelave, z 
možnostjo recikliranja vključeno v fazo 
načrtovanja.

Dejavnosti na tem področju se bodo
osredotočile na končne proizvode, vendar 
bodo obravnavale tudi poenostavitev in 
ekološko zasnovo ter procese izdelave, pri 
tem pa upoštevale celoten življenjski cikel,
z možnostjo recikliranja, vključeno v fazo 
načrtovanja.

Or. en

Predlog spremembe 825
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe (a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
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čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2
in onesnaževanja iz prometa. Potrebne so 
nove in inovativne rešitve, ki temeljijo na 
električnih motorjih in baterijah, gorivnih 
celicah ali hibridnem pogonu. Tehnološki 
prodori bodo tudi prispevali k izboljšanju 
okoljske učinkovitosti tradicionalnih 
pogonskih sistemov.

čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2
in onesnaževanja iz prometa. Potrebne so 
nove in inovativne rešitve po 
konkurenčnih tržnih cenah, ki temeljijo 
na električnih motorjih in baterijah, 
gorivnih celicah ali hibridnem pogonu.
Tehnološki prodori bodo tudi prispevali k 
izboljšanju okoljske učinkovitosti 
tradicionalnih pogonskih sistemov.

Or. it

Predlog spremembe 826
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2
in onesnaževanja iz prometa. Potrebne so 
nove in inovativne rešitve, ki temeljijo na 
električnih motorjih in baterijah, gorivnih 
celicah ali hibridnem pogonu. Tehnološki 
prodori bodo tudi prispevali k izboljšanju 
okoljske učinkovitosti tradicionalnih 
pogonskih sistemov.

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2
in onesnaževanja iz prometa. Potrebne so 
nove in inovativne rešitve, ki temeljijo na 
električnih motorjih in baterijah, gorivnih 
celicah ali hibridnem pogonu, ne le za 
avtomobile, temveč tudi za vlake, 
tramvaje, avtobuse in električna kolesa.
Tehnološki prodori bodo tudi prispevali k 
izboljšanju okoljske učinkovitosti 
tradicionalnih pogonskih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 827
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
čistejših pogonskih tehnologij je 
pomembno za zmanjšanje ali odpravo CO2
in onesnaževanja iz prometa. Potrebne so 
nove in inovativne rešitve, ki temeljijo na 
električnih motorjih in baterijah, gorivnih 
celicah ali hibridnem pogonu. Tehnološki 
prodori bodo tudi prispevali k izboljšanju 
okoljske učinkovitosti tradicionalnih 
pogonskih sistemov.

(a) Razvoj in pospeševanje uporabe 
čistejših pogonskih tehnologij, nadaljnji 
razvoj na področju logistike in nova 
goriva so pomembni za zmanjšanje ali 
odpravo CO2 in onesnaževanja iz prometa.
Potrebne so nove in inovativne rešitve, ki 
temeljijo na električnih motorjih in 
baterijah, gorivnih celicah ali hibridnem 
pogonu. Tehnološki prodori bodo tudi 
prispevali k izboljšanju okoljske 
učinkovitosti tradicionalnih pogonskih 
sistemov. Zato je treba dati večji poudarek 
eksperimentalni raziskovalni 
infrastrukturi nove generacije in novim 
tehnologijam.

Or. en

Predlog spremembe 828
Antonio Cancian

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo pomagalo izboljšati operacije 
prevoza in zmanjšati porabo virov.
Poudarek bo na učinkoviti uporabi in 
upravljanju letališč, pristanišč, logističnih 
platform in površinskih prometnih 
infrastruktur ter na samostojnih in 
učinkovitih sistemih vzdrževanja in 
nadzora. Posebna pozornost bo namenjena 
podnebni odpornosti infrastruktur, 
stroškovno učinkovitim rešitvam, ki 
temeljijo na pristopu življenjskega ciklusa, 
in razširjanju novih materialov, ki 
omogočajo bolj učinkovito vzdrževanje in 
nižje stroške vzdrževanja. Pozornost bo 
namenjena tudi dostopnosti in socialni 
vključenosti.

To bo pomagalo izboljšati operacije 
prevoza in zmanjšati porabo virov.
Poudarek bo na učinkoviti uporabi in 
upravljanju letališč, heliportov, pristanišč, 
logističnih platform in površinskih 
prometnih infrastruktur ter na samostojnih 
in učinkovitih sistemih vzdrževanja in 
nadzora. Posebna pozornost bo namenjena 
podnebni odpornosti infrastruktur, 
stroškovno učinkovitim rešitvam, ki 
temeljijo na pristopu življenjskega ciklusa, 
in razširjanju novih materialov, ki 
omogočajo bolj učinkovito vzdrževanje in 
nižje stroške vzdrževanja. Pozornost bo 
namenjena tudi dostopnosti in socialni 
vključenosti.
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Or. en

Predlog spremembe 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo pomagalo izboljšati operacije 
prevoza in zmanjšati porabo virov.
Poudarek bo na učinkoviti uporabi in 
upravljanju letališč, pristanišč, logističnih 
platform in površinskih prometnih 
infrastruktur ter na samostojnih in 
učinkovitih sistemih vzdrževanja in 
nadzora. Posebna pozornost bo namenjena 
podnebni odpornosti infrastruktur, 
stroškovno učinkovitim rešitvam, ki 
temeljijo na pristopu življenjskega ciklusa, 
in razširjanju novih materialov, ki 
omogočajo bolj učinkovito vzdrževanje in 
nižje stroške vzdrževanja. Pozornost bo 
namenjena tudi dostopnosti in socialni 
vključenosti.

To bo pomagalo izboljšati operacije 
prevoza in zmanjšati porabo virov.
Poudarek bo na učinkoviti uporabi in 
upravljanju letališč, pristanišč, logističnih 
platform in površinskih prometnih 
infrastruktur ter na samostojnih in 
učinkovitih sistemih vzdrževanja in 
nadzora. Posebna pozornost bo namenjena 
podnebni odpornosti infrastruktur, 
stroškovno učinkovitim rešitvam, ki 
temeljijo na pristopu življenjskega ciklusa, 
in razširjanju novih materialov, ki 
omogočajo bolj učinkovito vzdrževanje in 
nižje stroške vzdrževanja. Pozornost bo 
namenjena tudi dostopnosti – predvsem na 
izoliranih in otoških območjih – in
socialni vključenosti.

Or. es

Predlog spremembe 830
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo pomagalo izboljšati operacije 
prevoza in zmanjšati porabo virov.
Poudarek bo na učinkoviti uporabi in 
upravljanju letališč, pristanišč, logističnih 
platform in površinskih prometnih 
infrastruktur ter na samostojnih in 

To bo pomagalo izboljšati operacije 
prevoza in zmanjšati porabo virov.
Poudarek bo na učinkoviti uporabi in 
upravljanju letališč, pristanišč, logističnih 
platform in površinskih prometnih 
infrastruktur ter na samostojnih in 
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učinkovitih sistemih vzdrževanja in 
nadzora. Posebna pozornost bo namenjena 
podnebni odpornosti infrastruktur, 
stroškovno učinkovitim rešitvam, ki 
temeljijo na pristopu življenjskega ciklusa, 
in razširjanju novih materialov, ki 
omogočajo bolj učinkovito vzdrževanje in 
nižje stroške vzdrževanja. Pozornost bo 
namenjena tudi dostopnosti in socialni 
vključenosti.

učinkovitih sistemih vzdrževanja in 
nadzora. Posebna pozornost bo namenjena 
podnebni odpornosti infrastruktur, 
stroškovno učinkovitim rešitvam, ki 
temeljijo na pristopu življenjskega ciklusa, 
in razširjanju novih materialov, ki 
omogočajo bolj učinkovito vzdrževanje in 
nižje stroške vzdrževanja. Pozornost bo 
namenjena tudi dostopnosti in socialni 
vključenosti. Če hočemo uveljaviti nove in 
inovativne rešitve, ki temeljijo na gorivnih 
celicah, je treba po vsej Evropi vzpostaviti 
ustrezno infrastrukturo za skladiščenje 
vodika, vključno z geološkim 
skladiščenjem, in zagotoviti ustrezno 
preskrbo.

Or. en

Obrazložitev

Promet na osnovi vodika lahko znatno prispeva k zmanjševanju emisij CO2.

Predlog spremembe 831
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 – točka 4.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo v korist velikemu in naraščajočemu 
deležu prebivalstva, ki živi in dela v mestih 
ali mesta uporablja za storitve in prosti čas.
Treba bo razviti in preskusiti nove 
koncepte mobilnosti ter rešitve za 
prometne ureditve, logistiko in 
načrtovanje, ki bodo prispevali k 
zmanjšanju onesnaževanja zraka in hrupa 
ter izboljševali učinkovitost. Razviti je 
treba javen in nemotoriziran prevoz ter tudi 
druge z viri gospodarne opcije za prevoz, 
ki bi bile resnična alternativa uporabi 
zasebnih motornih vozil, pri čemer morata 
večja uporaba inteligentnih prometnih 

To bo v korist velikemu in naraščajočemu 
deležu prebivalstva, ki živi in dela v mestih 
ali mesta uporablja za storitve in prosti čas.
Treba bo razviti in preskusiti nove 
koncepte mobilnosti ter rešitve za 
prometne ureditve, logistiko, upravljanje 
mobilnosti in načrtovanje, ki bodo 
prispevali k zmanjšanju nesreč,
onesnaževanja zraka in hrupa ter 
izboljševali zdravje, rabo prostora in
učinkovitost. Razviti je treba javen in 
nemotoriziran prevoz ter tudi druge z viri 
gospodarne opcije za prevoz, ki bi bile 
resnična intermodalna alternativa uporabi 
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sistemov ter inovativno upravljanje 
povpraševanja imeti podporno vlogo.

zasebnih motornih vozil, pri čemer morata 
večja uporaba inteligentnih prometnih 
sistemov ter inovativno upravljanje 
povpraševanja, kot je skupna uporaba in 
skupno lastništvo avtomobilov, imeti 
podporno vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 832
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To se lahko doseže z izvajanjem 
popolnoma intermodalnega prometnega 
sistema „od vrat do vrat“ in izogibanjem 
nepotrebne uporabe prometa. To pomeni 
spodbujanje večjega povezovanja med 
načini prevoza, optimizacijo prevoznih 
verig in bolje integrirane prevozne storitve.
Takšne inovativne rešitve bodo tudi 
olajšale dostopnost, vključno za starajoče 
se prebivalstvo in ranljive uporabnike.

To se lahko doseže z izvajanjem 
popolnoma intermodalnega prometnega in 
mobilnostnega sistema „od vrat do vrat“ in 
izogibanjem nepotrebni uporabi prevoza.
To pomeni spodbujanje večjega 
povezovanja med sistemi prevoza in 
elektronskimi informacijskimi sistemi, 
optimizacijo intermodalnih prevoznih 
verig in verig mobilnosti ter bolje 
integrirane prevozne in logistične storitve.
Takšne inovativne rešitve bodo tudi 
olajšale dostopnost, vključno za starajoče 
se prebivalstvo, osebe z zmanjšano 
mobilnostjo, invalide in ranljive 
uporabnike.

Or. en

Predlog spremembe 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To se lahko doseže z razvojem in široko 
uporabo inteligentnih prometnih aplikacij 
in sistemov upravljanja. To pomeni:
načrtovanje, upravljanje povpraševanja, 
sisteme obveščanja in plačilne sisteme, ki 
so interoperabilni na evropski ravni; in 
polno vključevanje informacijskih tokov, 
sistemov upravljanja, infrastrukturnih 
omrežij in storitev mobilnosti v nov skupen 
multimodalen okvir, ki temelji na odprtih 
platformah. To bo tudi zagotavljalo prožno 
in hitro odzivanje na krizne razmere in 
ekstremne vremenske pogoje z 
večmodalno prerazporeditvijo potovanja.
Nove aplikacije za določanje položaja in 
točnega časa ter za navigacijo, ki so 
omogočene na podlagi programa Galileo in 
satelitskih navigacijskih sistemov EGNOS, 
bodo bistvenega pomena za doseganje tega 
cilja.

To se lahko doseže z razvojem in široko 
uporabo inteligentnih prometnih aplikacij 
in sistemov upravljanja. To pomeni:
načrtovanje, upravljanje povpraševanja, 
sisteme obveščanja in plačilne sisteme, ki 
so interoperabilni na evropski ravni; in 
polno vključevanje informacijskih tokov, 
sistemov upravljanja, infrastrukturnih 
omrežij in storitev mobilnosti v nov skupen 
multimodalen okvir, ki temelji na odprtih 
platformah. To bo tudi zagotavljalo prožno 
in hitro odzivanje na krizne razmere in 
ekstremne vremenske pogoje z 
večmodalno prerazporeditvijo potovanja.
Nove aplikacije za določanje položaja in 
točnega časa ter za navigacijo, ki so 
omogočene na podlagi programa Galileo in 
satelitskih navigacijskih sistemov EGNOS, 
bodo bistvenega pomena za doseganje tega 
cilja, enako kot širša uporaba vedenjskih 
ved za razumevanje, kako se odločamo za 
potovanje, pri čemer je treba upoštevati,
da se vsak način prevoza sooča z 
različnimi izzivi in ga zaznamujejo 
različni cikli tehnološke integracije.

Or. en

Predlog spremembe 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To se lahko doseže z razvojem in široko 
uporabo inteligentnih prometnih aplikacij 
in sistemov upravljanja. To pomeni:
načrtovanje, upravljanje povpraševanja, 
sisteme obveščanja in plačilne sisteme, ki 
so interoperabilni na evropski ravni; in 
polno vključevanje informacijskih tokov, 

To se lahko doseže z razvojem in široko 
uporabo inteligentnih prometnih aplikacij 
in sistemov upravljanja. To pomeni:
načrtovanje, upravljanje povpraševanja, 
sisteme obveščanja in izdajanja vozovnic 
ter plačilne sisteme, ki so interoperabilni 
na evropski ravni; in polno vključevanje 
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sistemov upravljanja, infrastrukturnih 
omrežij in storitev mobilnosti v nov skupen 
multimodalen okvir, ki temelji na odprtih 
platformah. To bo tudi zagotavljalo prožno 
in hitro odzivanje na krizne razmere in 
ekstremne vremenske pogoje z 
večmodalno prerazporeditvijo potovanja.
Nove aplikacije za določanje položaja in 
točnega časa ter za navigacijo, ki so 
omogočene na podlagi programa Galileo in 
satelitskih navigacijskih sistemov EGNOS, 
bodo bistvenega pomena za doseganje tega 
cilja.

informacijskih tokov, sistemov upravljanja, 
infrastrukturnih omrežij in storitev 
mobilnosti v nov skupen multimodalen 
okvir, ki temelji na odprtih platformah. To 
bo tudi zagotavljalo prožno in hitro 
odzivanje na krizne razmere in ekstremne 
vremenske pogoje z večmodalno 
prerazporeditvijo potovanja. Nove 
aplikacije za določanje položaja in točnega 
časa ter za navigacijo, ki so omogočene na 
podlagi programa Galileo in satelitskih 
navigacijskih sistemov EGNOS, bodo 
bistvenega pomena za doseganje tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 835
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To lahko zmanjša pritisk na prevozni 
sistem ter izboljša varnost in zmogljivost 
tovora. Visoka zmogljivost in majhen 
okoljski vpliv vozil se lahko namreč 
združita s pametnimi in varnimi 
infrastrukturnimi sistemi (npr. cestni 
vlaki). Dejavnosti bodo tudi podprle razvoj 
vizije e-tovora, brezpapirne ureditve za 
tovorni promet, v kateri je elektronski 
pretok informacij, storitev in plačil 
povezan s fizičnimi tovornimi tokovi skozi 
različne vrste prevoza.

To lahko zmanjša pritisk na prevozni 
sistem ter izboljša varnost in zmogljivost 
prevoza tovora. Visoka zmogljivost in 
majhen okoljski vpliv vozil se lahko 
namreč združita s pametnimi in varnimi 
vgrajenimi ter infrastrukturnimi sistemi
(npr. bimodalni sistemi majhnega obsega,
cestni vlaki). Dejavnosti bodo tudi podprle 
razvoj vizije e-tovora, brezpapirne ureditve 
za tovorni promet, v kateri je elektronski 
pretok informacij, storitev in plačil 
povezan s fizičnimi tovornimi tokovi skozi 
različne vrste prevoza.

Or. en

Predlog spremembe 836
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – točka 4.2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo doseženo z obravnavo vidikov, 
povezanih z organizacijo, upravljanjem in 
spremljanjem delovanja ter tveganj 
prometnih sistemov; in z osredotočenjem 
na zasnovo in obratovanje zrakoplovov, 
vozil in plovil, infrastruktur in terminalov.
Poudarek bo na pasivni in aktivni varnosti, 
preventivni varnosti in okrepljenih 
postopkih za avtomatizacijo in 
usposabljanje, ki naj zmanjšajo vpliv 
človeških napak. Da bi se bolje predvidel, 
ocenil in zmanjšal vpliv vremenskih in 
drugih naravnih nesreč, se bodo razvila 
posebna orodja in tehnike. Dejavnosti se
bodo usmerile tudi v vključevanje 
varnostnih vidikov v načrtovanje in 
upravljanje tokov potnikov in tovora, v 
zasnovo letal, vozil in plovil, v upravljanje 
prometa in sistemsko upravljanje ter v 
oblikovanje terminalov.

To bo doseženo z obravnavo vidikov, 
povezanih z organizacijo, upravljanjem in 
spremljanjem delovanja ter tveganj 
prometnih sistemov; in z osredotočenjem 
na zasnovo in obratovanje zrakoplovov, 
vozil in plovil, infrastruktur in terminalov.
Poudarek bo na spremembi načina prevoza 
k varnejšim prevoznim sistemom in 
sistemom mobilnosti, pasivni in aktivni 
varnosti, preventivni varnosti in 
okrepljenih postopkih za avtomatizacijo in 
usposabljanje, ki naj zmanjšajo vpliv 
človeških napak. Da bi se bolje predvidel, 
ocenil in zmanjšal vpliv vremenskih in
drugih naravnih nesreč, se bodo razvila 
posebna orodja in tehnike. Dejavnosti se 
bodo usmerile tudi v vključevanje 
varnostnih vidikov v načrtovanje in 
upravljanje tokov potnikov in tovora, v 
zasnovo letal, vozil in plovil, v upravljanje 
prometa in sistemsko upravljanje ter v 
oblikovanje terminalov.

Or. en

Predlog spremembe 837
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z vodilno vlogo v novih tehnologijah ter 
zniževanjem stroškov obstoječih 
proizvodnih procesov bodo raziskave in 
inovacije ob rastoči konkurenci prispevale 
k rasti in visoko kvalificiranim delovnim 
mestom v evropski industriji prometa. V 

Z vodilno vlogo v novih tehnologijah ter 
zniževanjem stroškov in izboljšanjem 
učinkovitosti rabe virov in energije
obstoječih proizvodnih procesov bodo 
raziskave in inovacije ob rastoči 
konkurenci prispevale k rasti in visoko 
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igri je ohranjanje konkurenčnosti 
pomembnega gospodarskega sektorja, ki 
neposredno pomeni 6,3 % BDP Evropske 
unije in zaposluje približno 13 milijonov 
ljudi v Evropi. Posebni cilji vključujejo 
razvoj naslednje generacije novih 
prevoznih sredstev ter pripravo podlage za 
naslednjo generacijo z oblikovanjem novih 
konceptov in modelov, pametnih nadzornih 
sistemov in učinkovitih proizvodnih 
procesov. Cilj Evrope je, da prevzame 
svetovno vodilno vlogo v učinkovitosti in 
varnosti pri vseh vrstah prevoza.

kvalificiranim delovnim mestom v 
evropski prometni panogi. V igri je 
ohranjanje konkurenčnosti pomembnega 
gospodarskega sektorja, ki neposredno 
pomeni 6,3 % BDP Evropske unije in 
zaposluje približno 13 milijonov ljudi v 
Evropi. Posebni cilji vključujejo razvoj 
naslednje generacije novih prevoznih 
sredstev ter pripravo podlage za naslednjo 
generacijo z oblikovanjem novih 
konceptov in modelov, pametnih nadzornih 
sistemov in z viri gospodarnih proizvodnih 
procesov. Cilj Evrope je, da prevzame 
svetovno vodilno vlogo v učinkovitosti in 
varnosti pri vseh vrstah prevoza.

Or. en

Predlog spremembe 838
Antonio Cancian

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka 4.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To bo pomagalo okrepiti evropsko vodilno 
vlogo v letalskem prevozu, prevozu z vlaki 
za visoke hitrosti, mestnem železniškem 
prevozu, cestnem prevozu, 
elektromobilnosti, prevozu na potniških 
ladjah, trajektih in posebnih 
visokotehnoloških ladjah in morskih 
ploščadih. Prav tako bo to povečalo 
konkurenčnost evropskega gospodarstva v 
prihodnjih tehnologijah in sistemih ter 
podpiralo diverzifikacijo na nove trge, 
vključno v drugih sektorjih zunaj sektorja 
prometa. To vključuje razvoj inovativnih 
varnih letal, vozil in plovil, ki vključujejo 
učinkovite pogonske enote, sisteme za 
visoko učinkovitost in inteligentne sisteme 
nadzora.

To bo pomagalo okrepiti evropsko vodilno 
vlogo v letalskem prevozu, prevozu z
rotoplani, regionalnem in poslovnem 
letalstvu, prevozu z vlaki za visoke hitrosti,
(pri)mestnem železniškem prevozu, 
cestnem prevozu, elektromobilnosti, 
prevozu na potniških ladjah, trajektih in 
posebnih visokotehnoloških ladjah in 
morskih ploščadih. Prav tako bo to 
povečalo konkurenčnost evropskega 
gospodarstva v prihodnjih tehnologijah in 
sistemih ter podpiralo diverzifikacijo na 
nove trge, vključno v drugih sektorjih 
zunaj sektorja prometa. To vključuje razvoj 
inovativnih varnih letal, vozil in plovil, ki 
vključujejo učinkovite pogonske enote, 
sisteme za visoko učinkovitost in 
inteligentne sisteme nadzora.

Or. en
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Predlog spremembe 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka 4.3.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3.4a. Evropski satelitski navigacijski 
sistemi: EGNOS in Galileo sta evropska 
strateška naložba. Njune nove značilnosti 
in zmogljivosti pri določanju položaja in 
časa so bistvene prvine za nove koncepte 
upravljanja prometa v mobilnosti blaga in 
ljudi ter so pomembne za vse načine 
prevoza. Nujni novi navigacijski sistemi, 
kot so inteligentna vožnja, pametni sistemi 
za upravljanje prometa, preprečevanje in 
blažitev nesreč, električna mobilnost in 
povezana navigacija, bodo potrebovali 
zanesljivo in varno določanje položaja. 
Nove navigacijske funkcije bodo zgradile 
evropsko konkurenčnost v svetovnem 
okviru in zagotovile javne koristi 
globalnih satelitskih navigacijskih 
aplikacij v prometu, ki so ocenjene na 
približno 40 milijard EUR (ocena učinka, 
ki jo je pripravila Evropska komisija –
akcijski načrt o aplikacijah globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema 2011).

Or. en

Predlog spremembe 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3a. Pametna logistika
Ta bo pomagala oblikovati in razviti 
učinkovitejše in bolj zelene logistične 
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prometne sisteme z olajševanjem in 
optimizacijo stroškov in časa. 
Sem spadajo boljše razumevanje 
potrošniških vzorcev in vpliva na tovorno 
logistiko, promet in zastoje v mestih, kar 
je potrebno za razvoj pametne logistike;
razvoj novih informacijskih in 
upravljavskih orodij za področje logistike 
z izboljšanjem sistemov za obveščanje v 
realnem času za upravljanje tovornih 
tokov in sledenje le-tem ter s 
povezovanjem in komunikacijo v vozilu in 
z infrastrukturo; razvoj 
nekonvencionalnih sistemov za 
distribucijo blaga; razvoj konkurenčnih 
intermodalnih rešitev za dobavno verigo 
in logističnih platform, ki izboljšujejo 
tovorne tokove.

Or. en

Predlog spremembe 841
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.4. Družbenoekonomske raziskave in v 
prihodnost usmerjene dejavnosti za 
oblikovanje politik

4.4. Družbenoekonomske in vedenjske
raziskave ter v prihodnost usmerjene 
dejavnosti za oblikovanje politik

Or. en

Predlog spremembe 842
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za podporo analize politik in 
razvoja, vključno v zvezi z 
družbenoekonomskimi vidiki prometa, so 
potrebne za pospeševanje inovacij in 
reševanje težav, ki nastajajo zaradi 
prometa. Dejavnosti se bodo osredotočile 
na razvoj in izvajanje evropskih politik za 
raziskave in inovacije za promet, 
perspektivne študije in tehnološko 
načrtovanje ter na krepitev evropskega 
raziskovalnega prostora.

Ukrepi za podporo analizi politik in 
razvoju, vključno v zvezi z 
družbenoekonomskimi in 
psihološkimi/vedenjskimi vidiki prometa
in mobilnosti, so potrebni za pospeševanje 
inovacij in reševanje težav, ki nastajajo 
zaradi prometa in mobilnosti. Dejavnosti 
se bodo osredotočile na razvoj in izvajanje 
evropskih politik za raziskave in inovacije 
za promet in mobilnost, perspektivne 
študije in tehnološko načrtovanje ter na 
krepitev evropskega raziskovalnega 
prostora.

Or. en

Predlog spremembe 843
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumevanje vedenja uporabnikov, 
družbene sprejemljivosti, učinka ukrepov 
politike, vzorcev mobilnosti in poslovnih 
modelov ter njihovih posledic je bistvenega 
pomena za razvoj evropskega prometnega 
sistema. Izvajal se bo razvoj scenarijev ob 
upoštevanju družbenih trendov, ciljev 
politik in tehnološkega načrtovanja glede 
na leto 2050. Zaradi boljšega razumevanja 
povezave med teritorialnim razvojem in 
evropskim prometnim sistemom so 
potrebni zanesljivi modeli, na podlagi 
katerih je mogoče sprejeti dobre politične 
odločitve.

Razumevanje vedenja uporabnikov, 
družbena sprejemljivost vedenjske 
spremembe k bolj trajnostnim načinom 
prevoza, učinek ukrepov politike, vzorci
mobilnosti, večanje ozaveščenosti s 
pomočjo instrumentov za ugotavljanje 
ogljičnega odtisa ter poslovni modeli in 
njihove posledice so bistvenega pomena za 
razvoj evropskega prometnega sistema in 
sistema mobilnosti. Izvajal se bo razvoj 
scenarijev ob upoštevanju družbenih 
trendov, demografskih sprememb, ciljev 
politik in tehnološkega načrtovanja glede 
na leto 2050. Zaradi boljšega razumevanja 
povezave med teritorialnim razvojem in 
evropskim prometnim sistemom ter med 
zeleno logistiko, upravljanjem mobilnosti 
in zmanjševanjem prometa so potrebni 



AM\909647SL.doc 61/166 PE492.826v02-00

SL

zanesljivi modeli, na podlagi katerih je 
mogoče sprejeti dobre politične odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 844
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave se bodo usmerile na 
preprečevanje družbenih neenakosti pri 
dostopu do mobilnosti in na izboljšanje 
položaja ranljivih cestnih uporabnikov.
Obravnavati je treba tudi gospodarska 
vprašanja s poudarkom na možnostih za 
internalizacijo zunanjih stroškov prometa 
pri različnih vrstah prometa ter na 
obdavčevanju in modelih za določanje cen.
Raziskave so potrebne za oceno prihodnjih 
zahtev glede znanja in delovnih mest.

Raziskave se bodo usmerile na 
preprečevanje družbenih neenakosti pri 
dostopu do mobilnosti in na izboljšanje 
položaja ranljivih cestnih uporabnikov, kot 
so pešci in kolesarji. Obravnavati je treba 
tudi gospodarska vprašanja s poudarkom 
na možnostih za internalizacijo zunanjih 
stroškov prometa in mobilnosti pri 
različnih vrstah prometa ter na 
obdavčevanju in modelih za določanje cen.
Raziskave so potrebne za oceno prihodnjih 
zahtev glede znanja in delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 845
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Podnebni ukrepi, učinkovitost virov in 
surovine

5. Podnebni ukrepi, okolje, učinkovitost 
virov in surovine

Or. en
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Predlog spremembe 846
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej oblikovati in oceniti 
inovativne, stroškovno učinkovite in 
trajnostne ukrepe za prilagoditev in 
ublažitev tako CO2 in toplogrednih plinov, 
ki niso CO2, ter poudariti tehnološke kot 
tudi netehnološke okolju prijazne rešitve s 
predložitvijo dokazov za osveščeno, 
zgodnje in učinkovito ukrepanje ter 
povezovanjem zahtevanih sposobnosti.

Cilj ukrepanja je torej oblikovati in oceniti 
inovativne, stroškovno učinkovite in 
trajnostne ukrepe za prilagoditev in 
ublažitev tako CO2 kot tudi toplogrednih 
plinov in aerosolov, ki niso CO2, ter 
poudariti tehnološke kot tudi netehnološke 
okolju prijazne rešitve s predložitvijo 
dokazov za osveščeno, zgodnje in 
učinkovito ukrepanje ter povezovanjem 
zahtevanih sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
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ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in
grajenem okolju ter ključnih družbenih, 
kulturnih in gospodarskih sektorjih v 
Evropi. Z ukrepi se bodo proučili posledice 
in vse večja tveganja za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz podnebnih sprememb in 
povečane koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. Z raziskavami se bodo 
ocenili inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno z 
zaščito in prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi 
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in 
grajenem okolju na najbolj občutljivih 
območjih, kot so otoki, ter ključnih 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
sektorjih v Evropi. Z ukrepi se bodo 
proučili posledice in vse večja tveganja za 
zdravje ljudi, ki izhajajo iz podnebnih 
sprememb in povečane koncentracije 
toplogrednih plinov v ozračju. Z 
raziskavami se bodo ocenili inovativni, 
pravično porazdeljeni in stroškovno 
učinkoviti prilagoditveni odzivi na 
podnebne spremembe, vključno z zaščito 
in prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi 
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

Or. es

Predlog spremembe 848
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 

Znanje o sposobnosti družbe in 
gospodarstva za prilagajanje na podnebne 
spremembe je pomanjkljivo. Učinkoviti, 
uravnoteženi in družbeno sprejemljivi 
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ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in 
grajenem okolju ter ključnih družbenih, 
kulturnih in gospodarskih sektorjih v 
Evropi. Z ukrepi se bodo proučili posledice 
in vse večja tveganja za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz podnebnih sprememb in 
povečane koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. Z raziskavami se bodo 
ocenili inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno z 
zaščito in prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. To bo vključevalo tudi 
možne posledice, stroške in tveganje 
geoinženirskih možnosti. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

ukrepi, usmerjeni v okolje in družbo, ki sta 
odporna na podnebne spremembe, 
zahtevajo celovito analizo sedanjih in 
prihodnjih posledic, občutljivosti, 
izpostavljenosti prebivalstva, tveganja, 
stroškov in priložnosti, povezanih s 
podnebnimi spremembami in 
spremenljivostjo, ob upoštevanju izrednih 
dogodkov ter z njimi povezanih nevarnosti, 
katerih vzrok je podnebje, in njihovih 
pojavljanj. Ta analiza bo izvedena tudi 
glede škodljivih vplivov podnebnih 
sprememb na biotsko raznovrstnost, 
ekosisteme in ekosistemske storitve, 
infrastrukture ter gospodarska in naravna 
bogastva. Poudarek bo na najbolj 
dragocenih naravnih ekosistemih in 
grajenem okolju ter ključnih družbenih, 
kulturnih in gospodarskih sektorjih v 
Evropi. Z ukrepi se bodo proučili posledice 
in vse večja tveganja za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz podnebnih sprememb in 
povečane koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. Z raziskavami se bodo 
ocenili inovativni, pravično porazdeljeni in 
stroškovno učinkoviti prilagoditveni odzivi 
na podnebne spremembe, vključno z 
zaščito in prilagoditvijo naravnih virov in 
ekosistemov, ter s tem povezani učinki za 
podporo njihovega razvoja in izvajanja na 
vseh ravneh in v vseh obsegih ter za 
obveščanje o tem. Proučile se bodo 
kompleksne medsebojne povezave, spori in 
sinergije odločitev politike v zvezi s 
prilagajanjem in preprečevanjem tveganja 
z drugimi podnebnimi in sektorskimi 
politikami, vključno s posledicami za 
zaposlovanje in življenjski standard 
ranljivih skupin.

Or. en

Predlog spremembe 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zelo pomembno je proučiti regionalne 
vplive podnebnih sprememb na ekosistem, 
vodne vire ter kmetijstvo in gozdarstvo, da 
bi analizirali njihov vpliv na življenje ljudi 
in zdravje ter druga družbeno-
gospodarska vprašanja, pa tudi da bi 
raziskali neposredne in posredne 
posledice globalnih sprememb na 
dinamiko in zmogljivost ekosistema.

Or. en

Predlog spremembe 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1.3a. Vprašanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami in gospodarjenjem z 
vodnimi viri
Tema podnebnih sprememb bi morala biti 
povezana z vprašanji gospodarjenja z 
vodnimi viri; v prihodnosti bodo 
pomembni izzivi za raziskave vode 
predvsem posledica potrebe, da se ta tema 
vse bolj obravnava v povezavi z vprašanji 
svetovnih sprememb, podnebnih 
sprememb, vse večjega geopolitičnega
pomena, pa tudi energetskih in 
zdravstvenih vidikov.
Na vodne vire bi bilo treba gledati 
celostno in tako z njimi tudi gospodariti. 
To vključuje naravna območja in 
ekološka vprašanja, razumevanje 
ekosistemskih storitev kot procesa, varstvo 
kakovosti pitne vode in različne politične 
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sisteme ter institucionalne strukture.
Baza znanja bi morala vključevati tudi 
pojem „ekoloških tokov“ in upoštevati 
ekosistemske storitve, ki temeljijo na rabi 
vode; upoštevati je treba , da so 
spremembe v vodnem ciklusu odvisne od 
habitata in da to vpliva na delež vode, ki 
se reciklira.

Or. en

Predlog spremembe 851
Hermann Winkler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2. Trajnostno upravljanje naravnih virov 
in ekosistemov

5.2. Trajnostno upravljanje naravnih virov, 
ekosistemov in kulturne dediščine

Or. de

Predlog spremembe 852
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2. Trajnostno upravljanje naravnih virov 
in ekosistemov

5.2. Trajnostno upravljanje naravnih virov 
in otipljivih virov kulturne dediščine ter
ekosistemov:

Or. en

Obrazložitev

Če se kulturna dediščina ne vključi v Obzorje 2020, bo odpravljena celotna podlaga za njeno 
ohranjanje v Evropi.
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Predlog spremembe 853
Hermann Winkler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbe se spopadajo z velikimi izzivi, da 
se vzpostavi trajnostno ravnotežje med 
potrebami ljudi in okoljem. Okoljski viri, 
vključno z vodo, zrakom, biomaso, 
plodnimi tlemi, biotsko raznovrstnostjo, 
ekosistemi in storitvami, ki jih ti 
zagotavljajo, so temelj za učinkovito 
delovanje evropskega in globalnega 
gospodarstva ter kakovost življenja.
Globalne poslovne priložnosti, povezane z 
naravnimi viri, naj bi po predvidevanjih do 
leta 205025 znašale več kot 2 000 milijard 
EUR. Kljub temu se ekosistemi po Evropi 
in svetu uničujejo bolj, kot jih je narava 
zmožna obnavljati, okoljski viri pa se 
prekomerno izkoriščajo. V Uniji je na 
primer vsako leto uničenih 1 000 km² 
najbolj plodnih tal in dragocenih 
ekosistemov, poleg tega se zavrže četrtina 
sladke vode. Takšnih vzorcev ne smemo 
več dopuščati. Raziskave morajo prispevati 
k spreminjanju trendov, ki so škodljivi za 
okolje, in zagotavljanju, da ekosistemi še 
naprej zagotavljajo vire, dobrine in 
storitve, ki so bistvenega pomena za dobro 
počutje in gospodarsko blaginjo.

Družbe se spopadajo z velikimi izzivi, da 
se vzpostavi trajnostno ravnotežje med 
potrebami ljudi in okoljem. Okoljski viri, 
vključno z vodo, zrakom, biomaso, 
plodnimi tlemi, biotsko raznovrstnostjo, 
ekosistemi in storitvami, ki jih ti 
zagotavljajo, pa tudi viri, ki jih je ustvaril 
človek, vključno s kulturno dediščino in 
podeželsko krajino, so temelj za 
učinkovito delovanje evropskega in 
globalnega gospodarstva ter kakovost 
življenja. Globalne poslovne priložnosti, 
povezane z naravnimi viri, naj bi po 
predvidevanjih do leta 205025 znašale več 
kot 2 000 milijard EUR. Poslovne 
priložnosti, ki izhajajo iz evropske 
kulturne dediščine, in ustvarjalni sektor 
predstavljajo 3,3 % evropskega BDP. 
Turistične dejavnosti, povezane s kulturno 
dediščino, ustvarijo 338 milijard EUR 
prometa. Kljub temu se ekosistemi po 
Evropi in svetu uničujejo bolj, kot jih je 
narava zmožna obnavljati, okoljski viri pa 
se prekomerno izkoriščajo. V Uniji je na 
primer vsako leto uničenih 1 000 km² 
najbolj plodnih tal in dragocenih 
ekosistemov, poleg tega se zavrže četrtina 
sladke vode. Takšnih vzorcev ne smemo 
več dopuščati. Raziskave morajo prispevati 
k spreminjanju trendov, ki so škodljivi za 
okolje, in zagotavljanju, da ekosistemi še 
naprej zagotavljajo vire, dobrine in 
storitve, ki so bistvenega pomena za dobro 
počutje in gospodarsko blaginjo.

Or. de

Obrazložitev

Podatki so iz evropskega poročila o konkurenčnosti za leto 2010.
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Predlog spremembe 854
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbe se spopadajo z velikimi izzivi, da 
se vzpostavi trajnostno ravnotežje med 
potrebami ljudi in okoljem. Okoljski viri, 
vključno z vodo, zrakom, biomaso, 
plodnimi tlemi, biotsko raznovrstnostjo, 
ekosistemi in storitvami, ki jih ti 
zagotavljajo, so temelj za učinkovito 
delovanje evropskega in globalnega 
gospodarstva ter kakovost življenja.
Globalne poslovne priložnosti, povezane z 
naravnimi viri, naj bi po predvidevanjih do 
leta 2050 znašale več kot 2 000 milijard 
EUR. Kljub temu se ekosistemi po Evropi 
in svetu uničujejo bolj, kot jih je narava 
zmožna obnavljati, okoljski viri pa se 
prekomerno izkoriščajo. V Uniji je na 
primer vsako leto uničenih 1 000 km² 
najbolj plodnih tal in dragocenih 
ekosistemov, poleg tega se zavrže četrtina 
sladke vode. Takšnih vzorcev ne smemo 
več dopuščati. Raziskave morajo prispevati 
k spreminjanju trendov, ki so škodljivi za 
okolje, in zagotavljanju, da ekosistemi še 
naprej zagotavljajo vire, dobrine in 
storitve, ki so bistvenega pomena za dobro 
počutje in gospodarsko blaginjo.

Družbe se spopadajo z velikimi izzivi, da 
se vzpostavi trajnostno ravnotežje med 
potrebami ljudi in okoljem. Okoljski viri, 
vključno z vodo, zrakom, biomaso, 
plodnimi tlemi, biotsko raznovrstnostjo, 
ekosistemi, pa tudi viri, ki jih je ustvaril 
človek, vključno s konkretno kulturno 
dediščino in kulturno krajino, in
storitvami, ki jih ti zagotavljajo, so temelj 
za učinkovito delovanje evropskega in 
globalnega gospodarstva ter kakovost 
življenja. Globalne poslovne priložnosti, 
povezane z naravnimi viri, naj bi po 
predvidevanjih do leta 2050 znašale več 
kot 2 000 milijard EUR. Evropski poslovni 
sektor, povezan s kulturno dediščino in 
ustvarjalnim gospodarstvom, je odgovoren 
za 3,3 % BDP v Evropi (Evropsko 
poročilo o konkurenčnosti za leto 2010, 
stran 166; 191) ker znaša promet iz 
turizma zaradi dejavnosti, povezanimi s 
kulturno dediščino, 338 milijard EUR na 
leto (direktorat za kulturno dediščino, 
Norveška: Spomeniki kulturne dediščine 
in zgodovinske stavbe kot ustvarjalci 
vrednosti v postindustrijskem 
gospodarstvu, stran 5). Kljub temu se 
ekosistemi po Evropi in svetu uničujejo 
bolj, kot jih je narava zmožna obnavljati, 
okoljski viri pa se prekomerno izkoriščajo.
V Uniji je na primer vsako leto uničenih 
1 000 km² najbolj plodnih tal in dragocenih 
ekosistemov, poleg tega se zavrže četrtina 
sladke vode. Takšnih vzorcev ne smemo 
več dopuščati. Raziskave morajo prispevati 
k spreminjanju trendov, ki so škodljivi za 
okolje, in zagotavljanju, da ekosistemi še 
naprej zagotavljajo vire, dobrine in 
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storitve, ki so bistvenega pomena za dobro 
počutje in gospodarsko blaginjo.

Or. en

Obrazložitev

Kulturna dediščina nima tako majhnega učinka na evropski BDP. Zato jo je treba vključiti v 
Obzorje 2020.

Predlog spremembe 855
Hermann Winkler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej zagotavljanje znanja 
za upravljanje naravnih virov, s katerim se 
doseže trajnostno ravnotežje med 
omejenimi viri ter potrebami družbe in 
gospodarstva.

Cilj ukrepanja je torej zagotavljanje znanja 
za upravljanje naravnih in kulturnih virov, 
s katerim se doseže trajnostno ravnotežje 
med omejenimi viri ter potrebami družbe
in gospodarstva.

Or. de

Predlog spremembe 856
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej zagotavljanje znanja 
za upravljanje naravnih virov, s katerim se 
doseže trajnostno ravnotežje med 
omejenimi viri ter potrebami družbe in 
gospodarstva.

Cilj ukrepanja je torej zagotavljanje znanja 
za upravljanje naravnih in kulturnih virov, 
s katerim se doseže trajnostno ravnotežje 
med omejenimi neobnovljivimi viri ter 
potrebami družbe in gospodarstva.

Or. en
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Predlog spremembe 857
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej zagotavljanje znanja 
za upravljanje naravnih virov, s katerim se 
doseže trajnostno ravnotežje med 
omejenimi viri ter potrebami družbe in 
gospodarstva.

Cilj ukrepanja je torej zagotavljanje znanja 
za upravljanje in zaščito naravnih virov, s 
katerima se doseže trajnostno ravnotežje 
med omejenimi viri ter potrebami družbe 
in gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 858
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi družbe lahko povzročijo 
spremembe v okolju, ki so trajne in 
spremenijo značaj ekosistemov. Ta 
tveganja je zato pomembno predvideti z 
ocenjevanjem, spremljanjem in 
napovedovanjem učinka človekovih 
dejavnosti na okolje ter okoljskih 
sprememb na človekovo dobro počutje.
Raziskave morskih (od obalnih območij do 
odprtega morja), sladkovodnih, kopenskih 
in urbanih ekosistemov, vključno z 
ekosistemi, ki so odvisni od podzemne 
vode, bodo izboljšale naše razumevanje 
zapletenih interakcij med naravnimi viri ter 
družbenimi, gospodarskimi in ekološkimi 
sistemi, vključno z naravnimi prelomnimi 
točkami, ter odpornosti ali občutljivosti 
človeških in bioloških sistemov. Z 
raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako se lahko 
obnovijo in kako bo to vplivalo na 

Ukrepi družbe lahko povzročijo 
spremembe v okolju, ki so trajne in 
spremenijo značaj ekosistemov. Ta 
tveganja je zato pomembno predvideti z 
ocenjevanjem, spremljanjem in 
napovedovanjem učinka človekovih 
dejavnosti na okolje ter okoljskih 
sprememb na človekovo dobro počutje.
Raziskave morskih (od obalnih območij do 
odprtega morja), sladkovodnih, kopenskih 
in urbanih ekosistemov, vključno z 
ekosistemi, ki so odvisni od podzemne 
vode, bodo izboljšale naše razumevanje 
zapletenih interakcij med naravnimi viri ter 
družbenimi, gospodarskimi in ekološkimi 
sistemi, vključno z naravnimi prelomnimi 
točkami, ter odpornosti ali občutljivosti 
človeških in bioloških sistemov. Z 
raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako se lahko 
obnovijo in kako bo to vplivalo na 
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gospodarstvo in blaginjo ljudi. Proučene 
bodo tudi rešitve izzivov, povezanih z viri.
Raziskave bodo prispevale k politikam in 
praksam, ki zagotavljajo, da družbene in 
gospodarske dejavnosti delujejo v mejah 
trajnosti in prilagodljivosti ekosistemov in 
biotske raznovrstnosti.

gospodarstvo in blaginjo ljudi. Proučene 
bodo tudi rešitve izzivov, povezanih z viri.
Raziskave bodo prispevale k politikam in 
praksam, ki zagotavljajo, da družbene in 
gospodarske dejavnosti delujejo v mejah 
trajnosti in prilagodljivosti ekosistemov in 
biotske raznovrstnosti. Potrebno je boljše 
razumevanje okoljskih dejavnikov zdravja 
in dobrega počutja ter posredovalnih 
mehanizmov, da bi zagotovili temelje za 
učinkovite strategije za varovanje zdravja 
ter informacije za programe in politike 
Unije.
Izboljšanje znanja je temeljna skrb, ko 
družbeni, gospodarski in okoljski vidiki 
prispevajo k splošnim spremembam, kot je 
pojav gozdnih požarov. Boljše 
razumevanje fizičnih in družbenih 
pojavov, ki privedejo do gozdnih požarov, 
je poglavitna potreba. Simulacije, zbiranje 
podatkov in analize so bistveni za vlaganje 
v sisteme za podporo pri odločanju, ki 
temeljijo na raziskavah, kot prvobiten 
način za preprečevanje gozdnih požarov 
ter povečanje učinkovitosti v boju proti 
njim in zmanjševanju škode na področju 
človeških, okoljskih, družbenih in 
gospodarskih sredstev.
Raziskave morskih (od obalnih območij 
do odprtega morja), polarnih, 
sladkovodnih, kopenskih in urbanih 
ekosistemov, vključno z ekosistemi, ki so 
odvisni od podzemne vode, in njihove 
biotske raznovrstnosti bodo izboljšale naše 
razumevanje zapletenih interakcij med 
naravnimi viri ter družbenimi, 
gospodarskimi in ekološkimi sistemi, 
vključno z naravnimi prelomnimi 
točkami, ter odpornosti ali občutljivosti 
človeških in bioloških sistemov. Z 
raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako je mogoče te 
vplive čim bolj zmanjšati, kako se lahko 
ekosistemi obnovijo in kako bo to vplivalo 
na gospodarstvo in blaginjo ljudi. 
Proučene bodo tudi rešitve izzivov, 
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povezanih z viri. Raziskave bodo 
prispevale k politikam in praksam, ki 
zagotavljajo, da družbene in gospodarske 
dejavnosti delujejo v mejah trajnosti in 
prilagodljivosti ekosistemov in biotske 
raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi družbe lahko povzročijo 
spremembe v okolju, ki so trajne in 
spremenijo značaj ekosistemov. Ta 
tveganja je zato pomembno predvideti z 
ocenjevanjem, spremljanjem in 
napovedovanjem učinka človekovih 
dejavnosti na okolje ter okoljskih 
sprememb na človekovo dobro počutje.
Raziskave morskih (od obalnih območij do 
odprtega morja), sladkovodnih, kopenskih 
in urbanih ekosistemov, vključno z 
ekosistemi, ki so odvisni od podzemne 
vode, bodo izboljšale naše razumevanje 
zapletenih interakcij med naravnimi viri ter 
družbenimi, gospodarskimi in ekološkimi 
sistemi, vključno z naravnimi prelomnimi 
točkami, ter odpornosti ali občutljivosti 
človeških in bioloških sistemov. Z 
raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako se lahko 
obnovijo in kako bo to vplivalo na 
gospodarstvo in blaginjo ljudi. Proučene 
bodo tudi rešitve izzivov, povezanih z viri.
Raziskave bodo prispevale k politikam in 
praksam, ki zagotavljajo, da družbene in 
gospodarske dejavnosti delujejo v mejah 
trajnosti in prilagodljivosti ekosistemov in 

Ukrepi družbe lahko povzročijo 
spremembe v okolju, ki so trajne in 
spremenijo značaj ekosistemov. Ta 
tveganja je zato pomembno predvideti z 
ocenjevanjem, spremljanjem in 
napovedovanjem učinka človekovih 
dejavnosti na okolje ter okoljskih 
sprememb na človekovo dobro počutje.
Raziskave morskih (od obalnih območij do 
odprtega morja), sladkovodnih, kopenskih 
in urbanih ekosistemov, vključno z 
ekosistemi, ki so odvisni od podzemne 
vode, bodo izboljšale naše razumevanje 
zapletenih interakcij med naravnimi viri ter 
družbenimi, gospodarskimi in ekološkimi 
sistemi, vključno z naravnimi prelomnimi 
točkami, ter odpornosti ali občutljivosti 
človeških in bioloških sistemov. Z 
raziskavami se bo proučilo, kako 
ekosistemi delujejo in se odzivajo na 
antropogene učinke, kako se lahko 
obnovijo in kako bo to vplivalo na 
gospodarstvo in blaginjo ljudi. Proučene 
bodo tudi rešitve izzivov, povezanih z viri.
Nujne so inovacije, da se ustvarijo novi 
modeli gospodarjenja z vodnimi viri, ki 
bodo zagotovili preglednost. To bi moralo 
vsebovati: informacije o izvoru vode, 
enakopravni porazdelitvi ter postopku za 
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biotske raznovrstnosti. njeno prodajo in uporabo. Raziskave bodo 
prispevale k politikam in praksam, ki 
zagotavljajo, da družbene in gospodarske 
dejavnosti delujejo v mejah trajnosti in 
prilagodljivosti ekosistemov in biotske 
raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 860
Hermann Winkler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kulturna dediščina je bistveni del okolja 
in njeno ohranjanje jasno prispeva tako k 
dobremu počutju ljudi kot tudi k 
trajnostnemu evropskemu gospodarstvu.

Or. de

Predlog spremembe 861
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je kulturna dediščina 
bistveni del širšega konteksta okolja in 
njeno ohranjanje je otipljiv prispevek k 
trajnostnemu gospodarstvu ter dobremu 
počutju ljudi v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 862
Hermann Winkler
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih virov in 
ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam ali 
se prilagodili nanje in spodbujali 
institucionalne, gospodarske, vedenjske in 
tehnološke spremembe, ki zagotavljajo 
trajnost. Poudarek bo na ključnih 
ekosistemih in ekosistemskih storitvah, ki 
so pomembni za politiko, kot so sladke 
vode, morja in oceani, kakovost zraka, 
biotska raznovrstnost, raba zemljišč in tla.
Odpornost družbe in ekosistemov na hude 
nesreče, vključno z nevarnostmi, ki jih 
pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj.
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev.

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih in kulturnih virov 
in ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam ali 
se prilagodili nanje in spodbujali 
institucionalne, gospodarske, vedenjske in 
tehnološke spremembe, ki zagotavljajo 
trajnost. Poudarek bo na ključnih 
ekosistemih in ekosistemskih storitvah, ki 
so pomembni za politiko, kot so sladke 
vode, morja in oceani, kakovost zraka, 
biotska raznovrstnost, raba zemljišč in tla.
Odpornost družbe in ekosistemov na hude 
nesreče, vključno z nevarnostmi, ki jih 
pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj.
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito, na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev.

Or. de
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Predlog spremembe 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih virov in 
ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam ali 
se prilagodili nanje in spodbujali 
institucionalne, gospodarske, vedenjske in 
tehnološke spremembe, ki zagotavljajo 
trajnost. Poudarek bo na ključnih 
ekosistemih in ekosistemskih storitvah, ki 
so pomembni za politiko, kot so sladke 
vode, morja in oceani, kakovost zraka, 
biotska raznovrstnost, raba zemljišč in tla.
Odpornost družbe in ekosistemov na hude 
nesreče, vključno z nevarnostmi, ki jih 
pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj.
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev.

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih virov in 
ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam ali 
se prilagodili nanje in spodbujali 
institucionalne, gospodarske, vedenjske in 
tehnološke spremembe, ki zagotavljajo 
trajnost. Poudarek bo na ključnih 
ekosistemih in ekosistemskih storitvah, ki 
so pomembni za politiko, kot so sladke 
vode, morja in oceani, kakovost zraka, 
biotska raznovrstnost, raba zemljišč in tla.
Odpornost družbe in ekosistemov na hude 
nesreče, vključno z nevarnostmi, ki jih 
pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj.
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito, na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev. Razpoložljivost in 
produktivnost vseh bistvenih virov je treba 
analizirati na različnih zadevnih 
teritorialnih ravneh: globalni, regionalni 
in lokalni, povezane družbene in 
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gospodarske posledice pa je treba 
analizirati, da se pripravijo možnosti za 
politične ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 864
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.2 – točka 5.2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih virov in
ekosistemov, da bi se izognili škodljivim 
podnebnim in okoljskim spremembam ali 
se prilagodili nanje in spodbujali 
institucionalne, gospodarske, vedenjske in 
tehnološke spremembe, ki zagotavljajo 
trajnost. Poudarek bo na ključnih 
ekosistemih in ekosistemskih storitvah, ki 
so pomembni za politiko, kot so sladke 
vode, morja in oceani, kakovost zraka, 
biotska raznovrstnost, raba zemljišč in tla.
Odpornost družbe in ekosistemov na hude 
nesreče, vključno z nevarnostmi, ki jih 
pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj.
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 

Družbeni in gospodarski sistemi ter sistemi 
upravljanja morajo biti še vedno oblikovani 
tako, da obravnavajo vse manjšo 
razpoložljivost virov in škodo, nastalo v 
ekosistemih. Raziskave in inovacije bodo 
podprle odločitve politike, ki so potrebne 
za upravljanje naravnih in kulturnih virov, 
pa tudi ekosistemov, da bi se izognili 
škodljivim podnebnim in okoljskim 
spremembam ali se prilagodili nanje in 
spodbujali institucionalne, gospodarske, 
vedenjske in tehnološke spremembe, ki 
zagotavljajo trajnost. Poudarek bo na 
ključnih ekosistemih in ekosistemskih 
storitvah, ki so pomembni za politiko, kot 
so sladke vode, morja in oceani, kakovost 
zraka, biotska raznovrstnost, raba zemljišč 
in tla. Odpornost družbe in ekosistemov na 
hude nesreče, vključno z nevarnostmi, ki 
jih pomenijo ujme, bo okrepljena z 
izboljšanjem zmogljivosti za 
napovedovanje, zgodnje opozarjanje in 
ocenjevanje ranljivosti in posledic, 
vključno z vidikom različnih tveganj.
Raziskave in inovacije bodo torej podprle 
okoljsko politiko in politiko za 
učinkovitejše izkoriščanje virov ter 
zagotovile možnosti za učinkovito, na 
dokazih osnovano upravljanje znotraj 
varnih omejitev. Oblikovani bodo 
inovativni načini, da bi povečali skladnost 
politik, dosegli kompromise in obvladovali 
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navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev.

navzkrižne interese kot tudi okrepili 
ozaveščenost javnosti glede rezultatov 
raziskav in sodelovanje državljanov pri 
sprejemanju odločitev.

Or. en

Predlog spremembe 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sektorji, kot so gradbeništvo, kemična, 
avtomobilska, letalska in vesoljska 
industrija ter stroji in oprema, ki imajo 
skupno dodano vrednost več kot 1 000 
milijard EUR, in zagotavljajo zaposlitev za 
približno 30 milijonov ljudi, so odvisni od 
dostopa do surovin. Unija je samozadostna 
pri oskrbi z mineralnimi surovinami za 
gradbeništvo. Čeprav je ena od največjih 
proizvajalk nekaterih industrijskih rudnin 
na svetu, je neto uvoznica večine izmed 
njih. Poleg tega je močno odvisna od uvoza 
kovinskih rudnin in je popolnoma odvisna 
od uvoza nekaterih kritičnih surovin.

Sektorji, kot so gradbeništvo, kemična, 
avtomobilska, letalska in vesoljska 
industrija ter stroji in oprema, ki imajo 
skupno dodano vrednost več kot 1 000 
milijard EUR, in zagotavljajo zaposlitev za 
približno 30 milijonov ljudi, so odvisni od 
dostopa do surovin. Čeprav je ena od 
največjih proizvajalk nekaterih 
industrijskih rudnin na svetu, je Unija neto 
uvoznica večine izmed njih. Poleg tega je 
močno odvisna od uvoza kovinskih rudnin 
in je popolnoma odvisna od uvoza 
nekaterih kritičnih surovin.

Or. en

Predlog spremembe 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nedavni trendi kažejo, da bosta na 
povpraševanje po surovinah vplivala razvoj 
gospodarstev v razponu in hitro razširjanje 

Nedavni trendi kažejo, da bodo na 
povpraševanje po surovinah vplivali 
nadaljnje povpraševanje iz razvitih 
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ključnih osnovnih tehnologij. Evropa mora 
zagotoviti trajnostno upravljanje in oskrbo 
s surovinami od znotraj in zunaj svojih 
meja za vse sektorje, ki so odvisni od
dostopa do surovin. Cilji politike za 
kritične surovine so opisani v pobudi 
Komisije o surovinah.

gospodarstev, razvoj gospodarstev v
vzponu in hitro razširjanje ključnih 
osnovnih tehnologij. Evropa mora 
zagotoviti trajnostno upravljanje in oskrbo 
s surovinami od znotraj in zunaj svojih 
meja za vse sektorje, ki so odvisni od 
surovin. Cilji politike za kritične surovine 
so opisani v pobudi Komisije o surovinah.

Or. en

Predlog spremembe 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej izboljšati bazo 
znanja glede surovin in razviti inovativne 
rešitve za stroškovno učinkovito in okolju 
prijazno iskanje, črpanje oziroma 
pridobivanje, predelavo, recikliranje in 
ponovno pridobivanje surovin ter njihovo 
nadomestitev z ekonomsko privlačnimi 
alternativami, ki imajo manjši vpliv na 
okolje.

Cilj ukrepanja je torej izboljšati bazo 
znanja glede surovin in razviti inovativne 
rešitve za stroškovno učinkovito in okolju 
prijazno iskanje, črpanje oziroma 
pridobivanje, predelavo, učinkovitost rabe 
virov, ponovno uporabo, recikliranje in 
ponovno pridobivanje surovin ter njihovo 
nadomestitev z ekonomsko privlačnimi 
alternativami, ki imajo manjši vpliv na 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 868
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepanja je torej izboljšati bazo 
znanja glede surovin in razviti inovativne 
rešitve za stroškovno učinkovito in okolju 

Cilj ukrepanja je torej izboljšati bazo 
znanja glede surovin tako na kopnem kot 
pod morskim dnom in razviti inovativne 
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prijazno iskanje, črpanje oziroma 
pridobivanje, predelavo, recikliranje in 
ponovno pridobivanje surovin ter njihovo 
nadomestitev z ekonomsko privlačnimi 
alternativami, ki imajo manjši vpliv na 
okolje.

rešitve za stroškovno učinkovito in okolju 
prijazno iskanje, črpanje oziroma 
pridobivanje, predelavo, recikliranje in 
ponovno pridobivanje surovin ter njihovo 
nadomestitev z ekonomsko privlačnimi 
alternativami, ki imajo manjši vpliv na 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izboljšana bo ocena dolgoročne 
razpoložljivosti svetovnih virov in virov 
Unije, vključno z dostopom do urbanih 
rudnikov (odlagališča in rudarski odpadki), 
globokomorskih virov (npr. 
globokomorsko rudarjenje redkih 
zemeljskih rudnin) in z njimi povezanimi 
negotovostmi. To znanje bo družbi 
pomagalo doseči bolj učinkovito uporabo, 
recikliranje in ponovno uporabo redkih ali 
okolju škodljivih surovin. Prav tako bo 
pripomoglo k razvoju svetovnih pravil, 
praks in standardov, ki bodo urejali 
ekonomsko izvedljivo, okolju prijazno in 
družbeno sprejemljivo iskanje, črpanje 
oziroma pridobivanje ter predelavo virov, 
vključno s praksami pri rabi zemljišč in 
morskem prostorskem načrtovanju.

Izboljšana bo ocena dolgoročne 
razpoložljivosti svetovnih virov in virov 
Unije, vključno z dostopom do urbanih 
rudnikov (odlagališča in rudarski odpadki), 
globokomorskih virov (npr. 
globokomorsko rudarjenje redkih 
zemeljskih rudnin) in predelavo mineralov
in njihovih stranskih proizvodov ter z 
njimi povezanimi negotovostmi. To znanje 
bo družbi pomagalo doseči bolj učinkovito 
uporabo, recikliranje in ponovno uporabo 
redkih ali okolju škodljivih surovin. Prav 
tako bo pripomoglo k razvoju svetovnih 
pravil, praks in standardov, ki bodo urejali 
ekonomsko izvedljivo, okolju prijazno in 
družbeno sprejemljivo iskanje, črpanje 
oziroma pridobivanje ter predelavo virov, 
vključno s praksami pri rabi zemljišč in 
morskem prostorskem načrtovanju. V tem 
okviru bo pomembno mednarodno 
sodelovanje, vključno s sodelovanjem pri 
razvijanju boljšega mednarodnega 
upravljanja virov in sodelovanjem med 
nacionalnimi geološkimi službami, pri 
katerem bo treba vztrajati.

Or. en
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Predlog spremembe 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.3.2. Spodbujanje trajnostne oskrbe s 
surovinami in njihove uporabe surovin, 
vključno z iskanjem, črpanjem oziroma 
pridobivanjem, predelavo, recikliranjem in 
ponovnim pridobivanjem surovin

5.3.2. Spodbujanje trajnostne in učinkovite
oskrbe s surovinami in njihove uporabe ter 
ponovne uporabe, vključno z iskanjem, 
črpanjem oziroma pridobivanjem, 
predelavo, učinkovito rabo virov, ponovno 
uporabo, recikliranjem in ponovnim 
pridobivanjem surovin

Or. en

Predlog spremembe 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije so potrebne v 
celotnem življenjskem ciklusu materialov, 
da bi zagotovili cenovno dostopno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo s 
surovinami in upravljanje surovin, ki so 
nujno potrebne za evropsko industrijo.
Razvoj in uporaba ekonomsko izvedljivih, 
družbeno sprejemljivih in okolju prijaznih 
tehnologij iskanja, črpanja oziroma 
pridobivanja ter predelave bosta 
spodbudila učinkovito uporabo virov. Tako 
se bodo izkoristile tudi možnosti urbanih 
rudnikov. Nove in ekonomsko izvedljive 
tehnologije, poslovni modeli in postopki 
recikliranja in ponovnega pridobivanja 
materialov bodo poleg tega pripomogli k 

Raziskave in inovacije so potrebne v 
celotnem življenjskem ciklusu materialov, 
da bi zagotovili cenovno dostopno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo s 
surovinami in upravljanje surovin, ki so 
nujno potrebne za evropsko industrijo.
Razvoj in uporaba ekonomsko izvedljivih, 
družbeno sprejemljivih in okolju prijaznih 
tehnologij iskanja, črpanja oziroma 
pridobivanja, predelave in recikliranja
bosta spodbudila učinkovito uporabo virov.
Tako se bodo izkoristile tudi možnosti 
urbanih rudnikov. Nove in ekonomsko 
izvedljive tehnologije, poslovni modeli in 
postopki recikliranja in ponovnega 
pridobivanja materialov bodo poleg tega 
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zmanjšanju odvisnosti Unije od oskrbe s 
primarnimi surovinami. To bo vključevalo 
potrebo po daljši uporabi, 
visokokakovostnem recikliranju in 
ponovnem pridobivanju ter korenitem 
zmanjšanju trošenja sredstev. Uporabljen 
bo pristop na osnovi celotnega 
življenjskega ciklusa od oskrbe z 
razpoložljivimi surovinami do konca 
uporabe z upoštevanjem minimalnih zahtev 
glede porabe energije in virov.

pripomogli k zmanjšanju odvisnosti Unije 
od oskrbe s primarnimi surovinami. To bo 
vključevalo potrebo po daljši uporabi, 
visokokakovostnem recikliranju in 
ponovnem pridobivanju ter korenitem 
zmanjšanju trošenja sredstev. Uporabljen 
bo pristop na osnovi celotnega 
življenjskega ciklusa od oskrbe z 
razpoložljivimi surovinami do konca 
uporabe z upoštevanjem minimalnih zahtev 
glede porabe energije in virov.

Or. en

Predlog spremembe 872
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije so potrebne v 
celotnem življenjskem ciklusu materialov, 
da bi zagotovili cenovno dostopno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo s 
surovinami in upravljanje surovin, ki so 
nujno potrebne za evropsko industrijo.
Razvoj in uporaba ekonomsko izvedljivih, 
družbeno sprejemljivih in okolju prijaznih 
tehnologij iskanja, črpanja oziroma 
pridobivanja ter predelave bosta 
spodbudila učinkovito uporabo virov. Tako 
se bodo izkoristile tudi možnosti urbanih 
rudnikov. Nove in ekonomsko izvedljive 
tehnologije, poslovni modeli in postopki 
recikliranja in ponovnega pridobivanja 
materialov bodo poleg tega pripomogli k 
zmanjšanju odvisnosti Unije od oskrbe s 
primarnimi surovinami. To bo vključevalo 
potrebo po daljši uporabi, 
visokokakovostnem recikliranju in 
ponovnem pridobivanju ter korenitem 
zmanjšanju trošenja sredstev. Uporabljen 
bo pristop na osnovi celotnega 
življenjskega ciklusa od oskrbe z 

Raziskave in inovacije so potrebne v 
celotnem življenjskem ciklusu materialov, 
da bi zagotovili cenovno dostopno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo s 
surovinami in upravljanje surovin, ki so 
nujno potrebne za evropsko industrijo.
Razvoj in uporaba ekonomsko izvedljivih, 
družbeno sprejemljivih in okolju prijaznih 
tehnologij iskanja, črpanja oziroma 
pridobivanja ter predelave bosta 
spodbudila učinkovito uporabo virov. Tako 
se bodo izkoristile tudi možnosti urbanih 
rudnikov. Nove in ekonomsko izvedljive 
tehnologije, poslovni modeli in postopki 
recikliranja in ponovnega pridobivanja 
materialov bodo poleg tega pripomogli k 
zmanjšanju odvisnosti Unije od oskrbe s 
primarnimi surovinami. To bo vključevalo 
potrebo po daljši uporabi, 
visokokakovostnem recikliranju in 
ponovnem pridobivanju ter korenitem 
zmanjšanju običajne potrošnje in tudi
trošenja teh sredstev. Uporabljen bo 
pristop na osnovi celotnega življenjskega 
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razpoložljivimi surovinami do konca 
uporabe z upoštevanjem minimalnih zahtev 
glede porabe energije in virov.

ciklusa od oskrbe z razpoložljivimi 
surovinami do konca uporabe z 
upoštevanjem minimalnih zahtev glede 
porabe energije in virov.

Or. en

Obrazložitev

Cilj uporabe inovacij v celotni vrednostni verigi surovin ni drastično zmanjšati rabo/porabo 
surovin, temveč zagotoviti, da ostanejo v gospodarstvu, da se reciklirajo in ponovno 
uporabijo v njihovi prvotni funkciji (tj. „krožno gospodarstvo“). V naslednjih desetih letih bo 
težko „drastično znižati normalno porabo“ surovin. Upoštevati bi bilo treba tudi svetovno 
konkurenčnost.

Predlog spremembe 873
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s tem je treba upoštevati vse večjo 
odvisnost evropske kemične industrije od 
zunanjih virov nafte in zemeljskega plina 
kot kemičnih surovin. Evropska kemična 
industrija se zadnja leta vedno bolj 
zanima za to, da bi kot alternativno 
kemično surovino uporabljala avtohtoni 
premog. Neenergetska izraba avtohtonega 
premoga lahko ponudi dolgoročne 
razvojne možnosti za mnoge evropske 
kemijske lokacije, glede na to, da se 
svetovne rezerve nafte zmanjšujejo in da v 
državah proizvajalkah prihaja do politične 
nestabilnosti. V prihodnosti je treba 
razviti procesne tehnologije in obrate, ki 
uporabljajo alternativne vire 
ogljikovodikov, kot so viri avtohtonega 
premoga, ki so koristni za evropsko 
kemijsko industrijo.

Or. en
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Predlog spremembe 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.3 – točka 5.3.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za potrebni prehod na bolj samozadostno 
gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire, 
bodo potrebne kulturne, vedenjske, 
družbenoekonomske in institucionalne 
spremembe. Da bi rešili vse večji problem 
pomanjkanja strokovnega znanja v 
surovinskem sektorju Unije (vključno z 
evropsko rudarsko industrijo), se bodo 
spodbujala učinkovitejša partnerstva med 
univerzami, geološkimi raziskavami in 
industrijo. Podpirati po treba tudi razvoj 
inovacijskega, okolju prijaznega znanja in 
sposobnosti. Poleg tega je ozaveščenost 
javnosti o pomenu domačih surovin za 
evropsko gospodarstvo še vedno omejena.
Da bi olajšali potrebne strukturne 
spremembe, bo cilj raziskav in inovacij 
okrepiti vlogo državljanov, oblikovalcev 
politike, strokovnih delavcev in institucij.

Za potrebni prehod na bolj samozadostno 
gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire, 
bodo potrebne kulturne, vedenjske, 
družbenoekonomske in institucionalne 
spremembe. Da bi rešili vse večji problem 
pomanjkanja strokovnega znanja v 
surovinskem sektorju Unije (vključno z 
evropsko rudarsko industrijo), se bodo 
spodbujala učinkovitejša partnerstva med 
univerzami, geološkimi službami in 
industrijo. Podpirati bo treba tudi razvoj 
inovacijskega, okolju prijaznega znanja in 
sposobnosti. Poleg tega je ozaveščenost 
javnosti o pomenu surovin za evropsko 
gospodarstvo še vedno omejena. Da bi 
olajšali potrebne strukturne spremembe, bo 
cilj raziskav in inovacij okrepiti vlogo 
državljanov, oblikovalcev politike, 
strokovnih delavcev in institucij.

Or. en

Predlog spremembe 875
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.4 – točka 5.4.1 –

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujale se bodo vse oblike inovacij, 
tako tiste, ki nadgrajujejo že obstoječe 
inovacije, kot tudi izvirne inovacije, pri 
čemer bodo združene tehnološke, 
organizacijske, družbene, vedenjske in 
poslovne inovacije ter inovacije v zvezi s 
politiko, okrepljena pa bo tudi udeležba 

Spodbujale se bodo vse oblike inovacij, 
tako tiste, ki nadgrajujejo že obstoječe 
inovacije, kot tudi izvirne inovacije, pri 
čemer bodo združene tehnološke, 
organizacijske, družbene, vedenjske in 
poslovne inovacije ter inovacije v zvezi s 
politiko, okrepljena pa bo tudi udeležba 
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civilne družbe. Tako se bo spodbujalo tudi 
bolj krožno gospodarstvo ob hkratnem 
zmanjšanju vplivov na okolje in 
upoštevanju povratnih učinkov na okolje.
To bo vključevalo industrijske modele, 
industrijske simbioze, sisteme storitev 
proizvodov, zasnovo izdelkov, celotni 
življenjski ciklus in pristope na podlagi 
načela od zibelke do zibelke. Cilj bo 
izboljšati učinkovitost uporabe virov z 
absolutnim zmanjšanjem vhodnih 
materialov, odpadkov in izpustov 
škodljivih snovi ob celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti ter spodbujati 
ponovno uporabo, recikliranje in 
nadomeščanje virov. Poudarek bo na 
spodbujanju prehoda z raziskav na trg z 
vključevanjem industrije in zlasti MSP, in 
sicer od razvoja prototipov do njihove 
uvedbe na trgu in reprodukcije. S 
povezovanjem ekoloških inovatorjev naj bi 
okrepili širjenje znanja ter boljšo povezavo 
med ponudbo in povpraševanjem.

civilne družbe. Tako se bo spodbujalo tudi 
bolj krožno gospodarstvo ob hkratnem 
zmanjšanju vplivov na okolje in 
upoštevanju povratnih učinkov na okolje.
To bo vključevalo industrijske modele, 
industrijske simbioze, sisteme storitev 
proizvodov, zasnovo izdelkov, celotni 
življenjski ciklus in pristope na podlagi 
načela od zibelke do zibelke. Cilj bo 
izboljšati učinkovitost uporabe virov z 
absolutnim zmanjšanjem vhodnih 
materialov, odpadkov in izpustov 
škodljivih snovi ob celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti ter spodbujati 
ponovno uporabo, recikliranje in 
nadomeščanje virov. Poudarek bo na 
spodbujanju prehoda z raziskav na trg z 
vključevanjem industrije in zlasti MSP, in 
sicer od razvoja prototipov do njihove 
uvedbe na trgu po konkurenčnih cenah in 
reprodukcije. S povezovanjem ekoloških 
inovatorjev naj bi okrepili širjenje znanja 
ter boljšo povezavo med ponudbo in 
povpraševanjem.

Or. it

Predlog spremembe 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Celoviti sistemi za opazovanje okolja in 
celoviti informacijski sistemi so bistveni za 
zagotavljanje dolgoročnih podatkov in 
informacij, ki so potrebni za reševanje tega 
izziva. Ti sistemi se bodo uporabili, da bi 
ocenili in predvideli razmere, stanje in 
trende na področju podnebja in naravnih 
virov, vključno s surovinami, ekosistemi in 
ekosistemskimi storitvami, ter v vseh 
sektorjih gospodarstva ocenili politike in 
možnosti, ki temeljijo na nizkih emisijah 

Celoviti sistemi za opazovanje okolja in 
celoviti informacijski sistemi so bistveni za 
zagotavljanje dolgoročnih podatkov in 
informacij, ki so potrebni za reševanje tega 
izziva. Ti sistemi se bodo uporabili, da bi 
ocenili in predvideli razmere, stanje in 
trende na področju podnebja in naravnih 
virov, vključno s surovinami, ekosistemi in 
ekosistemskimi storitvami, ter v vseh 
sektorjih gospodarstva ocenili politike in 
možnosti, ki temeljijo na nizkih emisijah 
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ogljika in katerih namen je ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Informacije in znanje, ki jih bodo ti sistemi 
zagotovili, se bodo uporabili za 
spodbujanje pametne uporabe strateških 
virov, podporo razvoju na dokazih 
osnovanih politik, spodbujanje novih 
okoljskih in podnebnih storitev ter razvoj 
novih priložnosti na svetovnih trgih.

ogljika in katerih namen je ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Informacije in znanje, ki jih bodo ti sistemi 
zagotovili, se bodo uporabili za 
spodbujanje pametne uporabe strateških 
virov, podporo razvoju na dokazih 
osnovanih politik, spodbujanje novih 
okoljskih in podnebnih storitev, podporo 
digitalnim tehnologijam za nadzorovanje, 
spremljanje in upravljanje vodnih virov 
prek satelita ter razvoj novih priložnosti na 
svetovnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 877
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 5 – točka 5.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.5.a. Razvoj inovacij na področju 
učinkovite rabe virov in recikliranja
Cilj je spodbujati raziskave in inovacije na 
področju učinkovite rabe virov s posebnim 
poudarkom na recikliranju in ponovni 
uporabi odpadnih proizvodov in 
materialov. To je mogoče spodbujati z 
ustanavljanjem centrov za inovativne 
tehnologije, da se podprejo ekstrakcija, 
recikliranje in ponovna uporaba 
materialov, ter z večjim regionalnim 
sodelovanjem na področju metod in 
postopkov ravnanja z odpadki.

Or. en

Predlog spremembe 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 6. Razumevanje evropskih družb in
družbenih sprememb

Or. en

Predlog spremembe 879
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vključujoče, inovativne in varne družbe 6. Vključujoče, inovativne in razmišljujoče
družbe

Or. en

Predlog spremembe 880
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
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Raziskave na področju humanističnih ved 
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in 
ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 
v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

Raziskave na področju humanističnih ved, 
kot so politične in družbene vede, imajo 
pomembno vlogo v tem okviru. Za 
določanje, spremljanje in ocenjevanje 
ciljev evropskih strategij in politik bodo 
potrebne raziskave, usmerjene v 
visokokakovostne statistične informacijske 
sisteme, kvalitativne metode in koncepte
ter razvoj prilagojenih instrumentov, na 
podlagi katerih bodo oblikovalci politik 
lahko ocenili vpliv in učinkovitost 
predvidenih ukrepov, zlasti v korist 
socialne vključenosti, človekovih pravic, 
mednarodnega miru in stabilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 881
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju humanističnih ved 
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in 
ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 
v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju družbenih in
humanističnih ved bodo imele pomembno 
vlogo v tem okviru. Za določanje, 
spremljanje in ocenjevanje ciljev evropskih 
strategij in politik bodo potrebne raziskave, 
usmerjene v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
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katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 882
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju humanističnih ved 
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in 
ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 
v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Raziskave v 
smeri odprtih raziskovalnih metod bi 
morale poleg tega izpostavljati dodano 
vrednost tako s stališča učinkovitosti v 
smislu inovativnosti in inventivnosti kot 
tudi čim večje udeležbe najrazličnejših 
akterjev pri prizadevanjih za inovacije. 
Področje raziskav in druge dejavnosti 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020, 
pa tudi druge ustrezne zunanje politike 
Unije. Raziskave na področju 
humanističnih ved imajo lahko pomembno 
vlogo v tem okviru. Za določanje, 
spremljanje in ocenjevanje ciljev evropskih 
strategij in politik bodo potrebne raziskave, 
usmerjene v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
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vključenosti.

Or. fr

Predlog spremembe 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju humanističnih ved 
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in 
ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 
v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju družbenih in
humanističnih ved imajo lahko pomembno 
vlogo v tem okviru. Za določanje, 
spremljanje in ocenjevanje ciljev evropskih 
strategij in politik bodo potrebne raziskave, 
usmerjene v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju humanističnih ved 
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in 
ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 
v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju družbenih in
humanističnih ved morajo imeti 
pomembno vlogo v tem okviru. Za 
določanje, spremljanje in ocenjevanje 
ciljev evropskih strategij in politik bodo 
potrebne raziskave, usmerjene v 
visokokakovostne statistične informacijske 
sisteme, ter razvoj prilagojenih 
instrumentov, na podlagi katerih bodo 
oblikovalci politik lahko ocenili vpliv in 
učinkovitost predvidenih ukrepov, zlasti v 
korist socialne vključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 885
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav,
razvoja kazalnikov, tehnološkega 
napredka, organizacijskih rešitev in novih 
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sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju humanističnih ved 
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in 
ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 
v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

oblik sodelovanja in soustvarjanja.
Področje raziskav in druge dejavnosti 
podpira izvajanje strategije Evropa 2020, 
pa tudi druge ustrezne zunanje politike 
Unije. Raziskave na področju 
humanističnih ved imajo lahko pomembno 
vlogo v tem okviru. Za določanje, 
spremljanje in ocenjevanje ciljev evropskih 
strategij in politik bodo potrebne raziskave, 
usmerjene v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 886
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne vključenosti, enakosti, 
solidarnosti in medkulturne dinamike s 
spodbujanjem interdisciplinarnih raziskav, 
kazalnikov, tehnološkega napredka, 
organizacijskih rešitev in novih oblik 
sodelovanja in soustvarjanja. Področje 
raziskav in druge dejavnosti podpira 
izvajanje strategije Evropa 2020, pa tudi 
druge ustrezne zunanje politike Unije.
Raziskave na področju humanističnih ved 
imajo lahko pomembno vlogo v tem 
okviru. Za določanje, spremljanje in 

V tem okviru je cilj krepitev socialnega, 
gospodarskega in političnega vključevanja, 
boj proti revščini, krepitev človekovih 
pravic, digitalne in izobraževalne 
vključenosti, enakosti, solidarnosti in 
medkulturne dinamike s spodbujanjem 
interdisciplinarnih raziskav, kazalnikov, 
tehnološkega napredka, organizacijskih 
rešitev in novih oblik sodelovanja in 
soustvarjanja. Področje raziskav in druge 
dejavnosti podpira izvajanje strategije 
Evropa 2020, pa tudi druge ustrezne 
zunanje politike Unije. Raziskave na 
področju humanističnih ved imajo 
pomembno vlogo v tem okviru. Za 
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ocenjevanje ciljev evropskih strategij in 
politik bodo potrebne raziskave, usmerjene 
v visokokakovostne statistične 
informacijske sisteme, ter razvoj 
prilagojenih instrumentov, na podlagi 
katerih bodo oblikovalci politik lahko 
ocenili vpliv in učinkovitost predvidenih 
ukrepov, zlasti v korist socialne 
vključenosti.

določanje, spremljanje in ocenjevanje 
ciljev evropskih strategij in politik bodo 
potrebne raziskave, usmerjene v 
visokokakovostne statistične informacijske 
sisteme in metode kvalitativne analize, ter 
razvoj prilagojenih instrumentov, na 
podlagi katerih bodo oblikovalci politik 
lahko ocenili vpliv in učinkovitost 
predvidenih ukrepov, zlasti v korist 
socialne vključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomembno je, da se družbene in 
humanistične vede vključijo kot neodvisen 
izziv z nekim vsaj smiselnim proračunom, 
tako kot v prejšnjem okvirnem programu. 
Evropska unija preživlja pomemben 
politični, gospodarski in družbeni izziv, ki 
ga je treba obravnavati z največjo možno 
odgovornostjo in doslednostjo. Če je 
ključni izziv za Evropo „stabilizacija 
finančnega in gospodarskega sistema v 
kratkem času ter hkrati sprejetje ukrepov 
za oblikovanje gospodarskih priložnosti v 
prihodnosti“, se je treba nanj odzvati kot 
na izziv, ki se zadeva pomembna 
vprašanja, kot so izobraževanje, 
zaposlovanje, mladi itd., ki si zaslužijo 
posebno strokovno znanje s področja 
družbenih in humanističnih ved na 
evropski ravni. Podpirati mora tudi 
ustvarjalne družbe in s tem spodbujati 
raziskave in inovacije različnih panog ter 
povečevati vrednost zgodovinske in 
kulturne dediščine, saj bodo 
usposabljanja in raziskave v strokah, 
povezanih s kulturo in ustvarjalnostjo, 
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zagotovili zmogljivosti, ki podpirajo 
gospodarstvo, temelječe na znanju, in 
prispevali vrednost.

Or. en

Predlog spremembe 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1.1. Spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti

6.1.1. Spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti, ob upoštevanju evropske 
gospodarske in socialne raznolikosti ter 
njene dinamike sprememb

Or. en

Predlog spremembe 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glavni družbeni izzivi niso abstraktni, 
temveč imajo ozemeljsko razsežnost. Poleg 
tega je glede na pomembnost urbane 
problematike v zvezi z ustvarjalnostjo, 
inovacijami ter družbenimi, 
gospodarskimi, kulturnimi in okoljskimi 
vprašanji potrebna posebna pozornost.

Or. en

Predlog spremembe 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1.2. Oblikovanje prožnih in vključujočih 
družb v Evropi

6.1.2. Oblikovanje prožnih in vključujočih 
družb v Evropi, in sicer s krepitvijo baze 
znanja na področjih, kot so neenakosti, 
demografske in družinske spremembe, 
mobilnost, izobraževanje in socialna 
politika ter državljanstvo

Or. en

Predlog spremembe 891
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje 
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 
kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 

Razumevanje družbenih, političnih in 
kulturnih sprememb v Evropi zahteva 
analizo spreminjajočih se demokratičnih 
praks in pričakovanj, kot tudi 
zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje 
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 
kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
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enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 
varstvom človekovih pravic. Analiza tega, 
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 
varstvom človekovih pravic. Analiza tega, 
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

Or. fr

Predlog spremembe 892
Henri Weber

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje 
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, jezikov, religij, 
kultur in vrednot. To vključuje dobro 
razumevanje zgodovine evropskega 
združevanja. Poleg tega je razumevanje 
napetosti in možnosti, ki izhajajo iz 
prevzema IKT, tako na individualni kot 
kolektivni ravni, pomembno za odpiranje 
novih poti vključujočih inovacij. Bistveno 
je opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 
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kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 
varstvom človekovih pravic. Analiza tega, 
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, jezikovne 
raznolikosti in večjezičnosti, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti –
predvsem jezikovnih veščin – in varstvom 
človekovih pravic. Analiza tega, ali so 
politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

Or. fr

Predlog spremembe 893
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje 
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje 
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
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izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 
kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 
varstvom človekovih pravic. Analiza tega, 
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti in solidarnosti znotraj 
generacij. Raziskave bodo analizirale, 
kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 
varstvom človekovih pravic. Analiza tega, 
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

Or. en

Predlog spremembe 894
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje 
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
demokratičnih in državljanskih praks in 
pričakovanj, kot tudi zgodovinskega 
razvoja identitet, raznolikosti, ozemelj, 
religij, jezikov, kultur in vrednot. To 
vključuje dobro razumevanje zgodovine
Evrope in evropskega združevanja. Poleg 
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ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 
kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 
varstvom človekovih pravic. Analiza tega, 
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov,
razumevanja evropske javne sfere, javnih 
storitev in širše socialne razsežnosti politik 
za doseganje kohezije in spodbujanje večje 
družbene in gospodarske enakopravnosti 
ter medgeneracijske solidarnosti.
Raziskave bodo analizirale, kako družbe in 
politika postajajo bolj evropske v širšem 
smislu z razvojem identitet, kultur in 
vrednot, kroženjem zamisli in prepričanj 
ter kombinacijo načel in praks vzajemnosti, 
enotnosti in enakopravnosti. Analizirale 
bodo, kako lahko ranljivo prebivalstvo 
celovito sodeluje v družbi in demokraciji, 
zlasti s pridobivanjem različnih 
sposobnosti in varstvom človekovih pravic.
Analiza tega, ali so politični sistemi 
usklajeni s takšnim družbenim razvojem, in 
razvoja političnih sistemov bo zato 
osrednjega pomena. Raziskave bodo 
obravnavale tudi razvoj ključnih sistemov, 
ki zagotavljajo osnovne oblike socialnih 
vezi, kot so družina, delo, izobraževanje in 
zaposlovanje, ter prispevajo v boju proti 
revščini. Upošteval se bo pomen migracij 
in demografije v prihodnjem razvoju 
evropskih politik.

Or. en

Predlog spremembe 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 

Razumevanje družbenih sprememb v 
Evropi zahteva analizo spreminjajočih se 
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demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje 
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 
kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 
varstvom človekovih pravic. Analiza tega,
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

demokratičnih praks in pričakovanj, kot 
tudi zgodovinskega razvoja identitet, 
raznolikosti, ozemelj, religij, kultur in 
vrednot. To vključuje dobro razumevanje 
zgodovine evropskega združevanja. Poleg 
tega je razumevanje napetosti in možnosti, 
ki izhajajo iz prevzema IKT, tako na 
individualni kot kolektivni ravni, 
pomembno za odpiranje novih poti 
vključujočih inovacij. Bistveno je 
opredeliti načine za prilagoditev in 
izboljšanje evropskih socialnih sistemov, 
javnih storitev in širše socialne razsežnosti 
politik za doseganje kohezije in 
spodbujanje večje družbene in gospodarske 
enakopravnosti ter medgeneracijske 
solidarnosti. Raziskave bodo analizirale, 
kako družbe in politika postajajo bolj 
evropske v širšem smislu z razvojem 
identitet, kultur in vrednot, kroženjem 
zamisli in prepričanj ter kombinacijo načel 
in praks vzajemnosti, enotnosti in 
enakopravnosti. Analizirale bodo, kako 
lahko ranljivo prebivalstvo celovito 
sodeluje v družbi in demokraciji, zlasti s 
pridobivanjem različnih sposobnosti in 
varstvom človekovih pravic. Analiza tega, 
ali so politični sistemi usklajeni s takšnim 
družbenim razvojem, in razvoja političnih 
sistemov bo zato osrednjega pomena.
Raziskave bodo obravnavale tudi razvoj 
ključnih sistemov, ki zagotavljajo osnovne 
oblike socialnih vezi, kot so družina, delo, 
izobraževanje in zaposlovanje, ter 
prispevajo v boju proti revščini. Upošteval 
se bo pomen migracij – vključno z 
migracijami, povezanimi s podnebnimi 
spremembami – in demografije v 
prihodnjem razvoju evropskih politik.

Or. en

Predlog spremembe 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1.2a. Prizadevanja, da bi se evropski 
modeli socialne kohezije in blaginje 
obravnavali kot mednarodna merila 
uspešnosti
Evropa in Unija sta razvili posebno in 
edinstveno kombinacijo gospodarskega 
napredka, socialnih politik za visoko 
raven socialne kohezije, humanističnih 
skupnih kulturnih vrednot, ki zajemajo 
demokracijo in vladavino skupnega prava, 
človekove pravice, spoštovanje in 
ohranjanje različnosti kulturne dediščine, 
pa tudi spodbujanje izobraževanja in 
znanosti, umetnosti in humanistike kot 
temeljnih gonil družbenega in 
gospodarskega napredka ter dobrega 
počutja. Ta „evropski socialni model“ je 
nekako prispeval k oblikovanju enotnosti 
Evrope in njeni mednarodni vlogi.
Globalizacijo in demografijo, pa tudi 
samo evropsko povezovanje, in 
spremenljivo mednarodno gospodarsko in 
finančno okolje lahko zdaj dojemamo kot 
velike izzive in kot dejavnike oblikovanja 
različnosti in prihodnosti evropskih 
socialnih modelov gospodarskega razvoja.
Raziskave, ki lahko prispevajo novo 
znanje za naše razumevanje teh 
dejavnikov in izzivov po vsej Evropi, in to, 
kako lahko javne politike medsebojno 
delujejo in prispevajo k trajnosti naših 
glavnih socialnih in ekonomskih ciljev, je 
torej prednostna naloga, ki se ji je treba 
posvetiti.
Upoštevati je treba primerjalne analize 
dinamike evropskih družb in gospodarstev 
z vidika krepitve evropske enotnosti in 
vključevanja kot temeljnih gonil 
gospodarskega in družbenega napredka, 
oceniti in primerjati javne politike glede 
na raznolikost izzivov po Evropi, razumeti 
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nove pogoje in priložnosti za večjo 
evropsko povezanost ter oceniti vlogo 
evropskega modela in njegovih socialnih, 
kulturnih, znanstvenih in ekonomskih 
komponent in sinergij kot virov za 
primerjalne prednosti Unije v svetovnem 
merilu.

Or. en

Predlog spremembe 897
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Različni evropski zgodovinski, politični, 
socialni in kulturni sistemi se vse bolj 
spopadajo z vplivom globalnih sprememb.
Da bo Evropa nadalje razvila svoje zunanje 
ukrepe v sosedstvu in zunaj njega ter 
okrepila svojo vlogo v svetu, mora 
izboljšati zmogljivosti za določanje, 
prednostno obravnavanje, pojasnjevanje, 
ocenjevanje in spodbujanje ciljev politike z 
drugimi regijami in družbami v svetu, da 
bo tako spodbudila sodelovanje ali 
preprečila oziroma rešila spore. V zvezi s 
tem mora prav tako izboljšati svoje
zmogljivosti za napovedovanje ter 
odzivanje na razvoj in vplive globalizacije.
To zahteva boljše poznavanje zgodovine, 
kulture in politično-gospodarskih sistemov 
drugih svetovnih regij, pa tudi vloge in 
vpliva nadnacionalnih akterjev. Evropa 
mora tudi učinkovito prispevati k 
svetovnemu upravljanju na ključnih 
področjih, kot so trgovina, razvoj, delo, 
gospodarsko sodelovanje, človekove 
pravice, obramba in varnost. To pomeni 
potencial za gradnjo novih zmogljivosti z 
vidika orodij, sistemov in instrumentov za 
analizo ali z diplomatskega vidika na 

Različni evropski zgodovinski, politični, 
socialni in kulturni sistemi se vse bolj 
spopadajo z vplivom globalnih sprememb.
Da bo Evropa nadalje razvila svoje zunanje 
ukrepe v sosedstvu in zunaj njega ter 
okrepila svojo vlogo v svetu, mora 
izboljšati zmogljivosti in bazo znanja za 
določanje, prednostno obravnavanje, 
pojasnjevanje, ocenjevanje in spodbujanje 
ciljev politike z drugimi regijami in 
družbami v svetu, da bo tako spodbudila 
sodelovanje ali preprečila oziroma rešila 
spore. V zvezi s tem mora prav tako 
izboljšati bazo znanja glede konfliktov, 
preoblikovanja konfliktov in sodelovanja 
ter zmogljivosti za napovedovanje ter
odzivanje na razvoj in vplive globalizacije.
To zahteva boljše poznavanje zgodovine, 
kulture in politično-gospodarskih sistemov 
drugih svetovnih regij, pa tudi vloge in 
vpliva nadnacionalnih akterjev. Evropa 
mora tudi učinkovito prispevati k 
svetovnemu upravljanju na ključnih 
področjih, kot so trgovina, razvoj, delo, 
gospodarsko sodelovanje, človekove 
pravice, preprečevanje konfliktov, 
prizadevanje za mir in varnost. To pomeni 
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formalni in neformalni mednarodni ravni z 
vladnimi in nevladnimi udeleženci.

potencial za gradnjo novih zmogljivosti z 
vidika orodij, sistemov in instrumentov za 
analizo ali z diplomatskega vidika na 
formalni in neformalni mednarodni ravni z 
vladnimi in nevladnimi udeleženci.

Or. en

Predlog spremembe 898
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1.4. Odpravljanje vrzeli na 
raziskovalnem in inovacijskem področju v 
Evropi V Evropi obstajajo precejšnje 
regionalne razlike glede uspešnosti 
raziskav in inovacij, ki jih je treba 
odpraviti. Ukrepi bodo podprli sprostitev 
odličnosti in inovacij ter bodo ločeni od 
politik in ukrepov, ki se financirajo s skladi 
kohezijske politike, bodo te politike in 
ukrepe dopolnjevali ter nanje imeli učinek 
sinergije. Ukrepi vključujejo:

6.1.4. Odpravljanje vrzeli na 
raziskovalnem in inovacijskem področju v 
Evropi.

V Evropi obstajajo precejšnje regionalne 
razlike glede uspešnosti raziskav in 
inovacij, ki jih je treba odpraviti. Ukrepi 
bodo podprli sprostitev odličnosti in 
inovacij, hkrati pa prepoznali potrebo po 
podpori krepitvi zmogljivosti in 
ohranjanju le-te, zlasti raziskovalne 
infrastrukture in razvoja človeškega 
kapitala v dvanajstih državah članicah 
EU. Ti ukrepi bodo ločeni od politik in 
ukrepov, ki se financirajo s skladi 
kohezijske politike, vendar bodo te politike 
in ukrepe dopolnjevali ter nanje imeli 
učinek sinergije. Ukrepi vključujejo:

Or. en
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Predlog spremembe 899
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih grozdov v manj 
razvitih regijah z vodilnimi mednarodnimi 
organizacijami drugod po Evropi. To bo 
vključevalo medinstitucionalno 
sodelovanje, izmenjave osebja, strokovno 
svetovanje in pomoč ter razvoj skupnih 
strategij za oblikovanje centrov odličnosti, 
ki se bodo lahko podprli s skladi 
kohezijske politike v manj razvitih regijah.
povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, vključno z medsebojnimi pregledi 
in podeljevanjem oznak odličnosti za 
institucije, ki izpolnjujejo mednarodne 
standarde.

– povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih mest in regij z 
vodilnimi mednarodnimi organizacijami 
drugod po Evropi. To bo vključevalo 
medinstitucionalno sodelovanje, izmenjave 
osebja, strokovno svetovanje in pomoč ter 
razvoj skupnih strategij za oblikovanje 
centrov odličnosti, ki se bodo lahko podprli 
s skladi kohezijske politike v manj razvitih 
regijah in v okviru programa Obzorje 
2020 v regijah v prehodu ter 
konkurenčnih regijah. Preučeno bo 
povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah ter regijah v razvoju, vključno z 
medsebojnimi pregledi in podeljevanjem 
oznak odličnosti za institucije, ki 
izpolnjujejo mednarodne standarde.

Or. en

Predlog spremembe 900
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih grozdov v manj 
razvitih regijah z vodilnimi mednarodnimi 
organizacijami drugod po Evropi. To bo 
vključevalo medinstitucionalno 
sodelovanje, izmenjave osebja, strokovno 
svetovanje in pomoč ter razvoj skupnih 
strategij za oblikovanje centrov odličnosti, 
ki se bodo lahko podprli s skladi 

– povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih grozdov v manj 
razvitih regijah z vodilnimi mednarodnimi 
organizacijami drugod po Evropi. To bo 
vključevalo – s posebnim poudarkom na 
državah članicah EU-12 –
medinstitucionalno sodelovanje, izmenjave 
osebja, strokovno svetovanje in pomoč ter 
razvoj skupnih strategij za oblikovanje 
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kohezijske politike v manj razvitih regijah.
povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, vključno z medsebojnimi pregledi 
in podeljevanjem oznak odličnosti za 
institucije, ki izpolnjujejo mednarodne 
standarde.

centrov odličnosti, ki se bodo lahko podprli 
s skladi kohezijske politike v manj razvitih 
regijah. Preučeno bo povezovanje z 
inovativnimi grozdi in priznavanje 
odličnosti v manj razvitih regijah, vključno 
z medsebojnimi pregledi in podeljevanjem 
oznak odličnosti za institucije, ki 
izpolnjujejo mednarodne standarde.

Or. en

Predlog spremembe 901
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– prednostno obravnavo pri izbiri 
projektov, ki se bodo financirali, za 
odlične projekte, pri katerih je en član 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
iz manj razvite regije.

Or. en

Predlog spremembe 902
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
pomagalo, da v celoti izkoristijo omenjeni 
potencial in se s tem ustvarijo enaki pogoji 
za raziskave in inovacije v evropskem 
raziskovalnem prostoru. To bo vključevalo 

– ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
pomagalo, da v celoti izkoristijo omenjeni 
potencial, ter s tem ustvarili enaki pogoji 
za raziskave in inovacije v evropskem 
raziskovalnem prostoru. To bo vključevalo 
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institucionalno podporo za ustvarjanje 
konkurenčnega raziskovalnega okolja in 
okvirne pogoje, potrebne za privabljanje, 
ohranjanje in razvijanje vrhunskih 
raziskovalnih talentov v teh institucijah.

institucionalno in regionalno podporo za 
ustvarjanje konkurenčnega raziskovalnega 
okolja in okvirne pogoje, potrebne za 
privabljanje, ohranjanje in razvijanje 
vrhunskih raziskovalnih talentov v teh
institucijah ter vključevanje teh institucij v 
regionalne inovacijske ekosisteme.

Or. en

Predlog spremembe 903
Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
pomagalo, da v celoti izkoristijo omenjeni 
potencial in se s tem ustvarijo enaki pogoji 
za raziskave in inovacije v evropskem 
raziskovalnem prostoru. To bo vključevalo 
institucionalno podporo za ustvarjanje 
konkurenčnega raziskovalnega okolja in 
okvirne pogoje, potrebne za privabljanje, 
ohranjanje in razvijanje vrhunskih 
raziskovalnih talentov v teh institucijah.

– ustanovitev do 40 mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
pomagalo, da v celoti izkoristijo omenjeni 
potencial, ter s tem ustvarili enaki pogoji 
za raziskave in inovacije v evropskem 
raziskovalnem prostoru. To bo vključevalo 
institucionalno podporo za ustvarjanje 
konkurenčnega raziskovalnega okolja in 
okvirne pogoje, potrebne za privabljanje, 
ohranjanje in razvijanje vrhunskih 
raziskovalnih talentov v teh institucijah.

Or. en

Predlog spremembe 904
Lambert van Nistelrooij

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ustanovitev mest predsednikov v – ustanovitev mest predsednikov v 
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evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
pomagalo, da v celoti izkoristijo omenjeni 
potencial in se s tem ustvarijo enaki pogoji 
za raziskave in inovacije v evropskem 
raziskovalnem prostoru. To bo vključevalo 
institucionalno podporo za ustvarjanje 
konkurenčnega raziskovalnega okolja in 
okvirne pogoje, potrebne za privabljanje, 
ohranjanje in razvijanje vrhunskih 
raziskovalnih talentov v teh institucijah.

evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije z jasnim potencialom za 
raziskovalno odličnost privabilo izjemne 
akademike in tako tem institucijam 
pomagalo, da v celoti izkoristijo omenjeni 
potencial, ter s tem ustvarili enaki pogoji 
za raziskave in inovacije v evropskem 
raziskovalnem prostoru. To bo vključevalo 
institucionalno in regionalno podporo za 
ustvarjanje konkurenčnega raziskovalnega 
okolja in okvirne pogoje, potrebne za 
privabljanje, ohranjanje in razvijanje 
vrhunskih raziskovalnih talentov v teh 
institucijah ter vključevanje teh institucij v 
regionalne inovacijske ekosisteme.

Or. en

Predlog spremembe 905
Lambert van Nistelrooij

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– spodbujanje regij s podobnimi 
pametnimi specializacijami, da se 
povežejo in tako razvijejo mednarodno 
konkurenčne vrednostne verige.

Or. en

Predlog spremembe 906
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podpiranje razvoja in spremljanja 
strategij pametne specializacije. Oblikovan 
bo mehanizem za pomoč politikam in 

– podpiranje razvoja in spremljanja 
strategij pametne specializacije. Oblikovan 
bo mehanizem za pomoč politikam in 
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poenostavljeno bo učenje politike na 
regionalni ravni, na podlagi mednarodnih 
strokovnih ocen in izmenjave najboljših 
praks.

poenostavljeno bo učenje politike v regijah 
in mestih, na podlagi mednarodnih 
strokovnih ocen in izmenjave najboljših 
praks.

Or. en

Predlog spremembe 907
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podpiranje regij in mest s podobnimi 
pametnimi specializacijami, da se 
povežejo in tako razvijejo mednarodno 
konkurenčne vrednostne verige.

Or. en

Predlog spremembe 908
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podpiranje ustvarjanja raziskovalnih 
zmogljivosti, med drugim z omogočanjem 
dostopa raziskovalcem iz manj razvitih 
regij do medicinskih, bioloških in drugih 
znanstvenih podatkov in bank vzorcev ter 
podpiranjem ustvarjanja nacionalnih 
bank podatkov/vzorcev v manj razvitih 
regijah v okviru evropskega 
raziskovalnega prostora.

Or. en
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Predlog spremembe 909
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sprejetje praktičnih ukrepov za 
zagotovitev, da se rezultati raziskav, 
financiranih v sklopu programa Obzorje 
2020, najprej uporabijo znotraj Unije.

Or. it

Predlog spremembe 910
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– omogočanje najširšega mogočega 
dostopa do znanstvenih in akademskih 
publikacij in podatkov iz raziskav v teh 
regijah.

Or. fr

Predlog spremembe 911
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podpiranje razvoja mrež partnerstev po 
načelu trojne spirale v regijah, ki lahko 
sodelujejo in uskladijo zgoraj naštete 
dejavnosti tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja, izmenjave najboljše prakse, 
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uvajanja mest predsednikov v regionalni 
sistem raziskav in inovacij, spodbujanja 
mednarodnih mrež, povezanih z znanimi 
regionalnimi sposobnostmi, in izmenjave 
najboljše prakse o strategijah pametne 
specializacije.

Or. en

Predlog spremembe 912
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.1 – točka 6.1.4 – alinea 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podpiranje ukrepov za spodbujanje 
vodenja projektnih konzorcijev s strani 
raziskovalnih centrov v državah članicah 
EU-12 in usposabljanje o organizaciji in 
upravljanju projektov.

Or. en

Predlog spremembe 913
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2. [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 914
Teresa Riera Madurell

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.1. Okrepitev baze dokazov in podpora 
za Unijo inovacij in Evropski raziskovalni 
prostor

6.2.1. Okrepitev baze dokazov in podpora 
za Unijo inovacij in Evropski raziskovalni 
prostor v kontekstu neugodnih 
gospodarskih in družbenih razmer

Or. en

Predlog spremembe 915
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi ocenili in prednostno razvrstili 
naložbe ter okrepili Unijo inovacij in 
evropski raziskovalni prostor, bo 
zagotovljena podpora za analizo 
raziskovalnih in inovacijskih politik, 
sistemov in akterjev v Evropi ter tretjih 
državah, pa tudi razvoj kazalnikov ter 
podatkovne in informacijske infrastrukture.
Potrebne bodo tudi v prihodnost usmerjene 
dejavnosti in pilotne pobude, ekonomske 
analize, spremljanje politike, medsebojno 
učenje, orodja za usklajevanje ter 
dejavnosti in razvoj metodologij za ocene 
učinka in vrednotenja, pri čemer se bodo 
izkoristile neposredne povratne informacije 
interesnih skupin s področja raziskav, 
podjetij, javnih organov in državljanov.

Da bi ocenili in prednostno razvrstili 
naložbe ter okrepili Unijo inovacij in 
evropski raziskovalni prostor, bo 
zagotovljena podpora za analizo 
raziskovalnih in inovacijskih politik, 
sistemov in akterjev v Evropi ter tretjih 
državah, pa tudi razvoj kazalnikov ter 
podatkovne in informacijske infrastrukture.
Potrebne bodo tudi v prihodnost usmerjene 
dejavnosti in pilotne pobude, ekonomske 
analize, spremljanje politike, medsebojno 
učenje, orodja za usklajevanje ter 
dejavnosti in razvoj metodologij za ocene 
učinka in vrednotenja, pri čemer se bodo 
izkoristile neposredne povratne informacije 
interesnih skupin s področja raziskav, 
podjetij, javnih organov, organizacij 
civilne družbe in državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 916
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi ocenili in prednostno razvrstili 
naložbe ter okrepili Unijo inovacij in 
evropski raziskovalni prostor, bo 
zagotovljena podpora za analizo 
raziskovalnih in inovacijskih politik, 
sistemov in akterjev v Evropi ter tretjih 
državah, pa tudi razvoj kazalnikov ter 
podatkovne in informacijske infrastrukture.
Potrebne bodo tudi v prihodnost usmerjene 
dejavnosti in pilotne pobude, ekonomske 
analize, spremljanje politike, medsebojno 
učenje, orodja za usklajevanje ter 
dejavnosti in razvoj metodologij za ocene 
učinka in vrednotenja, pri čemer se bodo 
izkoristile neposredne povratne informacije 
interesnih skupin s področja raziskav, 
podjetij, javnih organov in državljanov.

Da bi ocenili in prednostno razvrstili 
naložbe ter okrepili Unijo inovacij in 
evropski raziskovalni prostor, bo 
zagotovljena podpora za analizo 
raziskovalnih in inovacijskih politik, 
sistemov in akterjev v Evropi ter tretjih 
državah, pa tudi razvoj kazalnikov ter 
podatkovne in informacijske infrastrukture.
Potrebne bodo tudi v prihodnost usmerjene 
dejavnosti in pilotne pobude, ekonomske 
analize, spremljanje politike, medsebojno 
učenje, orodja za usklajevanje ter 
dejavnosti in razvoj metodologij za ocene 
učinka in vrednotenja, pri čemer se bodo 
izkoristile neposredne povratne informacije 
interesnih skupin s področja raziskav, 
podjetij, javnih organov, organizacij 
civilne družbe in državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 917
Marisa Matias

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izvajanje pobude Unija inovacij je treba 
podpreti tudi (zasebne in javne) tržno 
usmerjene inovacije, da bi se okrepile 
inovacijske zmogljivosti podjetij in 
pospešila evropska konkurenčnost. Treba 
bo izboljšati splošne okvirne pogoje za 
inovacije ter odpraviti posebne ovire, ki 
preprečujejo rast inovativnih podjetij.
Spodbujali se bodo učinkoviti mehanizmi 
za podporo inovacij (npr. za izboljšanje 
upravljanja grozdov, javno-zasebna 
partnerstva in mrežno sodelovanje), visoko 

Za izvajanje pobude Unija inovacij je treba 
podpreti tudi (zasebne in javne) tržno in 
netržno usmerjene inovacije, da bi se 
okrepile inovacijske zmogljivosti podjetij 
in pospešila evropska konkurenčnost, pa 
tudi socialna, gospodarska in ekološka 
odpornost. Treba bo izboljšati splošne 
okvirne pogoje za inovacije ter odpraviti 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij. Spodbujali se bodo 
učinkoviti mehanizmi za podporo inovacij
(npr. za izboljšanje upravljanja grozdov, 
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specializirane storitve podpore za inovacije
(npr. upravljanje pravic intelektualne 
lastnine, upravljanje inovacij, mreže 
izvajalcev) in pregledi javnih politik v 
zvezi z inovacijami. Vprašanja, ki zadevajo 
MSP, se bodo podpirala v okviru 
posebnega cilja „Inovacije v MSP“.

javno-zasebna partnerstva in mrežno 
sodelovanje), visoko specializirane storitve 
podpore za inovacije (npr. upravljanje 
pravic intelektualne lastnine, upravljanje 
inovacij, mreže izvajalcev) in pregledi 
javnih politik v zvezi z inovacijami.
Vprašanja, ki zadevajo MSP, se bodo 
podpirala v okviru posebnega cilja
„Inovacije v MSP“.

Or. en

Predlog spremembe 918
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izvajanje pobude Unija inovacij je treba 
podpreti tudi (zasebne in javne) tržno 
usmerjene inovacije, da bi se okrepile 
inovacijske zmogljivosti podjetij in 
pospešila evropska konkurenčnost. Treba 
bo izboljšati splošne okvirne pogoje za 
inovacije ter odpraviti posebne ovire, ki 
preprečujejo rast inovativnih podjetij.
Spodbujali se bodo učinkoviti mehanizmi 
za podporo inovacij (npr. za izboljšanje 
upravljanja grozdov, javno-zasebna 
partnerstva in mrežno sodelovanje), visoko 
specializirane storitve podpore za inovacije
(npr. upravljanje pravic intelektualne 
lastnine, upravljanje inovacij, mreže 
izvajalcev) in pregledi javnih politik v 
zvezi z inovacijami. Vprašanja, ki zadevajo 
MSP, se bodo podpirala v okviru 
posebnega cilja „Inovacije v MSP“.

Za izvajanje pobude Unija inovacij je treba 
podpreti tudi (zasebne in javne) tržno in 
netržno usmerjene inovacije, da bi se 
okrepile inovacijske zmogljivosti akterjev 
iz zasebnega in javnega sektorja, pa tudi 
državljanov, in pospešila evropska 
konkurenčnost ter socialna in ekološka 
odpornost. Treba bo izboljšati splošne 
okvirne pogoje za inovacije ter odpraviti 
posebne ovire, ki preprečujejo rast 
inovativnih podjetij. Spodbujali se bodo 
učinkoviti mehanizmi za podporo inovacij
(npr. za izboljšanje upravljanja grozdov, 
javno-zasebna partnerstva in mrežno 
sodelovanje), visoko specializirane storitve 
podpore za inovacije (npr. upravljanje 
pravic intelektualne lastnine, upravljanje 
inovacij, mreže izvajalcev) in pregledi 
javnih politik v zvezi z inovacijami.
Vprašanja, ki zadevajo MSP, se bodo 
podpirala v okviru posebnega cilja
„Inovacije v MSP“.

Or. en
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Predlog spremembe 919
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljnji cilj bo pospešiti razvoj novih 
orodij, da se zagotovi večja preglednost 
portfeljev intelektualne lastnine in 
njihovega upravljanja, izboljšati delitev 
pravic intelektualne lastnine in 
sistematizirati modeliranje dovoljenj, ki 
olajšujejo transakcije, vključno z 
možnostjo, da MSP in javne institucije 
dejavneje sodelujejo pri inovacijah.

Or. fr

Predlog spremembe 920
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.1 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prav tako bo treba preučiti ustanavljanje 
patentnih združenj na nekaterih 
tehnoloških področjih, da se omogoči 
kolektivna uporaba pravic intelektualne 
lastnine v zameno za primerno 
nadomestilo, ki se plača imetniku pravice.

Or. fr

Predlog spremembe 921
Teresa Riera Madurell
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.2. Proučevanje novih oblik inovacij, 
vključno s socialnimi inovacijami in 
ustvarjalnostjo

6.2.2. Proučevanje in razumevanje novih 
oblik inovacij, vključno s socialnimi 
inovacijami in ustvarjalnostjo

Or. en

Predlog spremembe 922
Teresa Riera Madurell

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.3. Zagotavljanje družbenega delovanja 
na področju raziskav in inovacij

črtano

Z zagotovitvijo sodelovanja vseh 
družbenih akterjev v ciklusu inovacij se 
povečujejo kakovost, ustreznost, 
sprejemljivost in trajnost rezultatov na 
področju inovacij s povezovanjem 
interesov in vrednot družbe. Za to je 
potrebno razvijanje posebnih spretnosti, 
znanja in zmogljivosti na individualni, 
organizacijski, nacionalni in 
nadnacionalni ravni. Spodbujala se bo 
znanstveno pismena, odgovorna in 
ustvarjalna družba, pri čemer se bodo 
podpirale ustrezne metode znanstvenega 
izobraževanja in raziskave na tem 
področju. Omogočena bo enakost med 
spoloma, zlasti s podpiranjem sprememb v 
organizaciji raziskovalnih institucij ter 
vsebini in zasnovi raziskovalnih 
dejavnosti. Za izboljšanje pretoka znanja 
v okviru znanstvene skupnosti in širše 
javnosti se bosta nadalje razvijala 
dostopnost in uporaba rezultatov raziskav, 
ki se financirajo z javnimi sredstvi. V 
sodelovanju z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami se bo spodbujal etični 
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okvir za raziskave in inovacije, ki temelji 
na temeljnih etičnih načelih, vključno z 
načeli iz Listine o temeljnih pravicah ter 
vseh ustreznih zakonov in konvencij 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 923
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.3. Zagotavljanje družbenega delovanja 
na področju raziskav in inovacij

6.2.3. Znanost z družbo in za njo

Or. en

Predlog spremembe 924
Anna Záborská

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z zagotovitvijo sodelovanja vseh 
družbenih akterjev v ciklusu inovacij se 
povečujejo kakovost, ustreznost, 
sprejemljivost in trajnost rezultatov na 
področju inovacij s povezovanjem 
interesov in vrednot družbe. Za to je 
potrebno razvijanje posebnih spretnosti, 
znanja in zmogljivosti na individualni, 
organizacijski, nacionalni in nadnacionalni 
ravni. Spodbujala se bo znanstveno 
pismena, odgovorna in ustvarjalna družba, 
pri čemer se bodo podpirale ustrezne 
metode znanstvenega izobraževanja in 
raziskave na tem področju. Omogočena bo 
enakost med spoloma, zlasti s podpiranjem 

Z zagotovitvijo sodelovanja vseh 
družbenih akterjev v ciklusu inovacij se 
povečujejo kakovost, ustreznost, 
sprejemljivost in trajnost rezultatov na 
področju inovacij s povezovanjem 
interesov in vrednot družbe. Za to je 
potrebno razvijanje posebnih spretnosti, 
znanja in zmogljivosti na individualni, 
organizacijski, nacionalni in nadnacionalni 
ravni. Spodbujala se bo znanstveno 
pismena, odgovorna in ustvarjalna družba, 
pri čemer se bodo podpirale ustrezne 
metode znanstvenega izobraževanja in 
raziskave na tem področju. Omogočena bo 
enakost med ženskami in moškimi, zlasti s 
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sprememb v organizaciji raziskovalnih 
institucij ter vsebini in zasnovi 
raziskovalnih dejavnosti. Za izboljšanje 
pretoka znanja v okviru znanstvene 
skupnosti in širše javnosti se bosta nadalje 
razvijala dostopnost in uporaba rezultatov 
raziskav, ki se financirajo z javnimi 
sredstvi. V sodelovanju z ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami se bo 
spodbujal etični okvir za raziskave in 
inovacije, ki temelji na temeljnih etičnih 
načelih, vključno z načeli iz Listine o 
temeljnih pravicah ter vseh ustreznih 
zakonov in konvencij Unije.

podpiranjem sprememb v organizaciji 
raziskovalnih institucij ter vsebini in 
zasnovi raziskovalnih dejavnosti. Za 
izboljšanje pretoka znanja v okviru 
znanstvene skupnosti in širše javnosti se 
bosta nadalje razvijala dostopnost in 
uporaba rezultatov raziskav, ki se 
financirajo z javnimi sredstvi. V 
sodelovanju z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami se bo spodbujal etični okvir 
za raziskave in inovacije, ki temelji na 
temeljnih etičnih načelih, vključno z načeli 
iz Listine o temeljnih pravicah ter vseh 
ustreznih zakonov in konvencij Unije.

Or. en

Predlog spremembe 925
Gaston Franco

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z zagotovitvijo sodelovanja vseh 
družbenih akterjev v ciklusu inovacij se
povečujejo kakovost, ustreznost, 
sprejemljivost in trajnost rezultatov na 
področju inovacij s povezovanjem 
interesov in vrednot družbe. Za to je 
potrebno razvijanje posebnih spretnosti, 
znanja in zmogljivosti na individualni, 
organizacijski, nacionalni in 
nadnacionalni ravni. Spodbujala se bo 
znanstveno pismena, odgovorna in 
ustvarjalna družba, pri čemer se bodo
podpirale ustrezne metode znanstvenega 
izobraževanja in raziskave na tem 
področju. Omogočena bo enakost med 
spoloma, zlasti s podpiranjem sprememb v 
organizaciji raziskovalnih institucij ter 
vsebini in zasnovi raziskovalnih
dejavnosti. Za izboljšanje pretoka znanja v 
okviru znanstvene skupnosti in širše 
javnosti se bosta nadalje razvijala 

Za vzpostavitev učinkovitega dialoga med 
znanostjo in družbo, pridobitev novih 
talentov za znanost ter združitev 
znanstvene odličnosti z družbeno 
ozaveščenostjo in odgovornostjo se bodo
podprle naslednje dejavnosti:
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dostopnost in uporaba rezultatov raziskav, 
ki se financirajo z javnimi sredstvi. V 
sodelovanju z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami se bo spodbujal etični 
okvir za raziskave in inovacije, ki temelji 
na temeljnih etičnih načelih, vključno z 
načeli iz Listine o temeljnih pravicah ter 
vseh ustreznih zakonov in konvencij 
Unije.

– privlačne znanstvene in tehnološke 
poklicne poti za mlade študente: 
spodbujanje znanstvenih poklicnih poti na 
področjih znanosti, tehnologije in 
inženirstva v šolah; odpiranje univerz za 
mlade študente; in spodbujanje 
interaktivnih in privlačnih muzejev 
znanosti s strani nacionalnih in 
regionalnih organov; podpiranje 
trajnostnega medsebojnega učinkovanja 
med šolami in raziskovalnimi ustanovami 
ter med študenti in njihovimi družinami, 
učitelji naravoslovnih predmetov in 
raziskovalci; vključevanje naslednjih 
generacij s pomočjo skupin mladih 
strokovnjakov, razprav, promocije 
znanstvenih in tehničnih poklicnih poti, 
tekmovanj, namenjenih spodbujanju 
ustvarjalnosti in inovacij na področju 
pedagogike.

Or. en

Predlog spremembe 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.3a. Raziskave in primerjava procesov, 
ki zagotavljajo ugodno okolje za 
ustvarjalnost in inovacije.
Prednostna naloga mora biti boljše 
razumevanje socialnega, kulturnega, 
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gospodarskega in političnega konteksta za 
inovacije. Potrebno je novo znanje o tem, 
kako „inovativne družbe“ nastajajo in 
uspevajo. V sedanjem mednarodnem 
gospodarskem kontekstu to zahteva nov 
pogled na pogoje za trajnost inovativnih 
socialno-ekonomskih okolij, ki temelji na 
podrobnih in sistematičnih analizah na 
terenu in primerjalnih analizah.
Socialna kohezija in predvidljivost 
pravosodja, izobraževanje, demokracija, 
strpnost in različnost so dejavniki, ki jih je 
treba skrbno proučiti z namenom, da se 
ugotovijo in bolje izkoristijo evropske 
primerjalne prednosti na svetovni ravni in 
inovacijskim politikam zagotovi boljša 
podpora, ki temelji na dokazih. 
Zlasti je treba dobro razumeti vlogo tega, 
kako mladi dojemajo priložnosti za 
inovacije v sedanjem gospodarskem 
kontekstu visoke nezaposlenosti v 
številnih evropskih regijah, v povezavi z 
izobraževanjem in tveganjem za beg 
možganov.
Bolje je treba razumeti vlogo politik za 
upravljanje tveganja, in sicer v zvezi z 
inovacijskimi politikami ter odločilnimi 
dejavniki in akterji za inovacije. V 
kontekstu inovacij je zelo pomembno 
pojasniti nekatera sedanja protislovja, na 
primer tveganje razprave nasproti 
previdnosti ali vlogo različnih 
regulativnih okolij, kar zahteva nove 
nepristranske znanstvene pristope.

Or. en

Predlog spremembe 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.4 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.4. Spodbujanje usklajenega in 
učinkovitega sodelovanja s tretjimi 
državami

6.2.4. Razumevanje, kako celostno in 
učinkovito sodelovanje s tretjimi državami
na področju raziskav in izboljšanja 
kvalifikacij spodbuja inovacije

Or. en

Predlog spremembe 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Horizontalne dejavnosti bodo zagotovile 
strateški razvoj mednarodnega sodelovanja 
v okviru Obzorja 2020 in obravnavale 
medsektorske cilje politike. Dejavnosti v 
podporo dvostranskemu, večstranskemu in 
dvoregionalnemu političnemu dialogu na 
področju raziskav in inovacij s tretjimi 
državami in regijami ter v mednarodnih 
forumih in organizacijah bodo olajšale 
izmenjavo mnenj glede politik, vzajemno 
učenje in določanje prednostnih nalog, 
spodbujale vzajemni dostop do programov 
in spremljale vpliv sodelovanja. Dejavnosti 
mrežnega povezovanja in 
medinstitucionalnega partnerstva bodo 
vzajemno olajšale optimalna partnerstva 
med akterji na raziskovalnem in 
inovacijskem področju ter izboljšale 
sposobnosti in zmogljivosti sodelovanja v 
manj razvitih tretjih državah. Dejavnosti 
bodo spodbujale usklajevanje med 
politikami in programi Unije ter 
nacionalnimi politikami in programi, pa 
tudi skupne ukrepe držav članic in 
pridruženih držav s tretjimi državami, da se 
poveča njihov skupni vpliv. Tudi
„prisotnost“ evropskih raziskav in inovacij 
v tretjih državah bo utrjena in okrepljena, 

Horizontalne dejavnosti bodo zagotovile 
strateški razvoj mednarodnega sodelovanja 
v okviru Obzorja 2020 in obravnavale 
medsektorske cilje politike. Treba je 
razumeti in spodbujati dejavnosti v 
podporo dvostranskemu, večstranskemu in 
dvoregionalnemu političnemu dialogu na 
področju raziskav in inovacij s tretjimi 
državami in regijami ter v mednarodnih 
forumih in organizacijah, ki bodo olajšale 
izmenjavo mnenj glede politik, vzajemno 
učenje in določanje prednostnih nalog, 
spodbujale vzajemni dostop do programov 
in spremljale vpliv sodelovanja. Dejavnosti 
mrežnega povezovanja in 
medinstitucionalnega partnerstva bodo 
vzajemno olajšale optimalna partnerstva 
med akterji na raziskovalnem in 
inovacijskem področju ter izboljšale 
sposobnosti in zmogljivosti sodelovanja v 
manj razvitih tretjih državah. Dejavnosti 
bodo raziskale in spodbujale usklajevanje 
med politikami in programi Unije ter 
nacionalnimi politikami in programi, pa 
tudi skupne ukrepe držav članic in 
pridruženih držav s tretjimi državami, da se 
poveča njihov skupni vpliv. Tudi
„prisotnost“ evropskih raziskav in inovacij 
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zlasti s spodbujanjem vzpostavljanja 
evropskih „hiš za znanost in inovacije“, 
zagotavljanja storitev za evropske 
organizacije, ki svoje dejavnosti širijo v 
tretje države, ter dostopa organizacij in 
raziskovalcev iz držav članic in pridruženih 
držav do raziskovalnih centrov, 
ustanovljenih skupaj s tretjimi državami.

v tretjih državah bo utrjena in okrepljena, 
zlasti s spodbujanjem vzpostavljanja 
evropskih „hiš za znanost in inovacije“, 
zagotavljanja storitev za evropske 
organizacije, ki svoje dejavnosti širijo v 
tretje države, ter dostopa organizacij in 
raziskovalcev iz držav članic in pridruženih 
držav do raziskovalnih centrov, 
ustanovljenih skupaj s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 929
Vicky Ford

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.4a. Razširjanje odličnosti in krepitev 
udeležbe
Za lažjo zapolnitev razkoraka na področju 
raziskav in inovacij znotraj lokalnih 
območij, regij in držav članic v Evropi se 
bosta razvila dopolnjevanje in tesna 
sinergija s strukturnimi skladi, in sicer 
tako na predhodnih stopnjah (krepitev 
zmogljivosti držav članic, da bi bile bolj 
pripravljene na udeležbo v programu 
Obzorje 2020) kot naknadnih stopnjah 
(izkoriščanje in razširjanje rezultatov 
raziskav in inovacij v okviru programa 
Obzorje 2020). Podpirala se bo 
interoperabilnost med obema 
instrumentoma, kjer je to mogoče. 
Spodbujalo se bo kumulativno ali 
kombinirano financiranje.
V tem okviru bo cilj ukrepov polno 
izkoriščanje potenciala vseh talentov v 
Evropi in s tem povečanje gospodarskega 
in socialnega učinka raziskav in inovacij, 
ukrepi pa bodo ločeni od politik in 
ukrepov, ki se financirajo s skladi 
kohezijske politike, obenem pa bodo te 
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politike in ukrepe dopolnjevali. Ti ukrepi 
vključujejo:
(a) povezovanje novih institucij, centrov 
odličnosti in inovativnih grozdov v manj 
razvitih območjih, regijah ali državah 
članicah z vodilnimi mednarodnimi 
organizacijami drugod po Evropi. To bo 
vključevalo medinstitucionalno ali 
medoddelčno sodelovanje med odličnimi 
raziskovalnimi ustanovami in tistimi v 
manj razvitih območjih ali regijah, 
izmenjave osebja, strokovno svetovanje in 
pomoč ter razvoj skupnih strategij za 
oblikovanje centrov odličnosti. Ti se bodo 
lahko podprli s skladi kohezijske politike v 
manj razvitih regijah. Preučeno bo 
povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah, vključno z medsebojnimi pregledi 
in podeljevanjem oznak odličnosti za 
institucije, ki izpolnjujejo mednarodne 
standarde.
(b) ustanovitev 40 mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, kar bi 
v institucije ali oddelke z jasnim 
potencialom za raziskovalno odličnost 
privabilo izjemne akademike in tako tem 
institucijam pomagalo, da v celoti 
izkoristijo omenjeni potencial, ter s tem 
ustvarili enaki pogoji za raziskave in 
inovacije v evropskem raziskovalnem 
prostoru. To bo vključevalo 
institucionalno podporo za ustvarjanje 
konkurenčnega raziskovalnega okolja in 
okvirne pogoje, potrebne za privabljanje, 
ohranjanje in razvijanje vrhunskih 
raziskovalnih talentov v teh institucijah.
(c) podelitev „pečata odličnosti“ pozitivno 
ocenjenim predlogom projektov 
Evropskega raziskovalnega sveta, 
programa Marie Sklodowska-Curie ali 
predlogom projektov sodelovanja, ki 
zaradi proračunskih omejitev niso mogli 
prejeti sredstev. Nacionalne in regionalne 
sklade bi tako lahko spodbudili k 
financiranju tistih projektov, ki sicer 
izpolnjujejo pogoje odličnosti, vendar jih 
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zaradi pomanjkanja evropskih sredstev ni 
mogoče financirati.
(d) podelitev „pečata odličnosti“ 
zaključenim projektom, da bi omogočili 
financiranje spremljanja (npr. pilotnih, 
predstavitvenih projektov ali vrednotenja 
rezultatov raziskav) iz nacionalnih ali 
regionalnih virov.
(e) dodelitev „donacij za vrnitev“ 
evropskega raziskovalnega sveta 
raziskovalcem, ki trenutno delajo zunaj 
Evrope in ki bi želeli delati v Evropi.
(f) podporo dopolnilnim sporazumom med 
organizacijami upravičenkami do 
sodelovalnih raziskovalnih projektov in 
drugimi subjekti in organizacijami, 
ustanovljenimi predvsem v državah, ki 
niso neposredno vključene v projekt, s 
posebnim ciljem omogočanja možnosti za 
usposabljanje (namreč doktorska in 
podoktorska mesta).
(g) krepitev uspešnih mrež, katerih namen 
je vzpostavitev visokokakovostnega 
povezovanja institucij na področju 
raziskav in inovacij. Posebna pozornost 
bo posvečena evropskemu sodelovanju v 
znanosti in tehnologiji (COST) za 
spodbujanje dejavnosti za opredelitev in 
povezovanje „področij odličnosti“ 
(visokokakovostnih znanstvenih skupnosti 
in raziskovalcev v zgodnji fazi 
raziskovalne poklicne poti) po vsej Evropi.
(h) razvoj posebnih mehanizmov za 
usposabljanje o tem, kako sodelovati v 
programu Obzorje 2020, pri čemer je 
treba v celoti izkoristiti obstoječe mreže, 
kakršne so nacionalne kontaktne točke.
(i) omogočanje štipendij za doktorski in 
podoktorski študij in tudi štipendij za 
nadaljnje usposabljanje za inženirje za 
dostop do vseh mednarodnih 
raziskovalnih infrastruktur v Evropi, 
vključno s tistimi, ki jih upravljajo 
mednarodne znanstvene organizacije.
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(j) podpiranje razvoja in spremljanja 
strategij pametne specializacije. 
Oblikovan bo mehanizem za podporo 
politikam in poenostavljeno bo učenje 
politike na regionalni ravni, na podlagi 
mednarodnih strokovnih ocen in 
izmenjave najboljših praks.
(k) vzpostavitev spletnega trga, na 
katerem se lahko oglašuje intelektualna 
lastnina, da bi povezali lastnike in 
uporabnike pravic intelektualne lastnine.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi poročila Marie Carvalho, predlog spremembe 58, z omejitvijo števila mest 
predsednikov v evropskem raziskovalnem prostoru, ki se bodo ustanovila.

Predlog spremembe 930
Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2a. Družbe, ki kritično razmišljajo –
kulturna dediščina in evropska identiteta
Cilj je prispevati k razumevanju 
evropskega intelektualnega temelja: njene 
zgodovine in mnogih evropskih in 
neevropskih vplivov kot navdiha za naše 
današnje življenje. Evropo zaznamuje 
veliko različnih tradicij, pa tudi 
regionalnih in nacionalnih identitet. 
Zavedati bi se bilo treba pomena te 
raznolikosti in priložnosti, ki jih ta 
ponuja, in ta pomen tudi upoštevati.
Evropske zbirke v knjižnicah, tudi 
digitalne, ter arhivih, muzejih, galerijah 
in drugih javnih institucijah imajo obilico 
bogate, še neizkoriščene dokumentacije in 
predmetov za preučevanje. Ti viri
kulturne dediščine pomenijo zgodovino 
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posameznih držav članic, pa tudi skupno 
dediščino Evropske unije, ki je nastajala 
skozi čas. Takšen material bi moral biti 
dostopen raziskovalcem in državljanom s 
pomočjo novih in inovativnih tehnologij 
in celovitih informacijskih storitev, da se 
omogoči pogled v prihodnost skozi arhiv 
preteklosti in prispeva k evropski 
participativni inteligenci. Dostopnost in 
ohranjanje kulturne dediščine v teh 
oblikah sta potrebna zaradi vitalnosti 
udejstvovanja znotraj evropskih kultur in 
med njimi, zavedati pa se je treba tudi 
pomena kulturne dediščine kot močnega 
ekonomskega gonila v postindustrijskem 
gospodarstvu in njenega prispevka k 
trajnostni gospodarski rasti.

Or. en

Predlog spremembe 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2 a. – Družbe, ki spoštujejo svojo 
kulturno dediščino in spodbujajo njen 
gospodarski razvoj

Čeprav je kulturna dediščina eden od 
sektorjev v evropskem gospodarstvu, ki 
največ obeta v bližnji prihodnosti, pa se 
otepa tehnoloških, socialnih in kulturnih 
ovir, ki jih bo treba premagati.

Posebni cilji:
– podpirati raziskave, usmerjene v 
ohranjanje in zaščito kulturne dediščine,
– razvijati ekonomske modele in načine, s 
katerimi bo mogoče oceniti 
socioekonomske vidike kulturne 
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dediščine.

Or. es

Obrazložitev

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Predlog spremembe 932
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3. [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 933
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3. Varne družbe 6.3. Povečanje varnosti ljudi, zaščita 
svobode in državljanskih svoboščin

Or. en

Predlog spremembe 934
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
grožnjami za varnost, kot so kriminal, 
terorizem in množične nesreče, ki jih 
povzroči človek, ali naravne nesreče. Te 
grožnje lahko sežejo prek meja in 
prizadenejo fizične tarče ali kibernetski 
prostor. Napadi na spletne strani javnih 
organov in zasebnih subjektov na primer 
ne ogrožajo le zaupanja državljanov, 
temveč lahko resno vplivajo na tako 
bistvene sektorje, kot so energetika, 
promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 935
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska unija, njeni državljani in
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
grožnjami za varnost, kot so kriminal, 
terorizem in množične nesreče, ki jih 
povzroči človek, ali naravne nesreče. Te 
grožnje lahko sežejo prek meja in 
prizadenejo fizične tarče ali kibernetski 
prostor. Napadi na spletne strani javnih 
organov in zasebnih subjektov na primer 
ne ogrožajo le zaupanja državljanov, 
temveč lahko resno vplivajo na tako 
bistvene sektorje, kot so energetika, 
promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.

Evropska unija, njeni državljani in
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
groženj in izzivov za varnost, kot so 
kriminal, terorizem, etnični in politični 
spori in množične nesreče, ki jih povzroči 
človek, ali naravne nesreče. Ti izzivi lahko 
sežejo prek meja in prizadenejo fizične 
tarče ali kibernetski prostor. Napadi na 
spletne strani javnih organov in zasebnih 
subjektov na primer ne ogrožajo le 
zaupanja državljanov, temveč lahko resno 
vplivajo na tako bistvene sektorje, kot so 
energetika, promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.

Or. en

Predlog spremembe 936
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
grožnjami za varnost, kot so kriminal, 
terorizem in množične nesreče, ki jih 
povzroči človek, ali naravne nesreče. Te 
grožnje lahko sežejo prek meja in 
prizadenejo fizične tarče ali kibernetski 
prostor. Napadi na spletne strani javnih 
organov in zasebnih subjektov na primer 
ne ogrožajo le zaupanja državljanov, 
temveč lahko resno vplivajo na tako 
bistvene sektorje, kot so energetika, 
promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.

Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
groženj za varnost, kot so kriminal, 
terorizem, nezakonito priseljevanje in 
množične nesreče, ki jih povzroči človek, 
ali naravne nesreče. Te grožnje lahko 
sežejo prek meja in prizadenejo fizične 
tarče ali kibernetski prostor. Napadi na 
spletne strani javnih organov in zasebnih 
subjektov na primer ne ogrožajo le 
zaupanja državljanov, temveč lahko resno 
vplivajo na tako bistvene sektorje, kot so 
energetika, promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.

Or. it
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Predlog spremembe 937
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti 
in uporabljati inovativne tehnologije, 
rešitve, orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje 
med ponudniki in uporabniki, poiskati 
rešitve za civilno varnost, povečati 
konkurenčnost evropske varnosti, IKT in 
storitvenih sektorjev, pa tudi preprečevati 
zlorabo zasebnosti in kršitve človekovih 
pravic prek spleta ter se proti njim 
bojevati.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti in 
uporabljati inovativne tehnologije, rešitve, 
orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje med 
ponudniki in uporabniki, poiskati rešitve za 
civilno varnost, povečati konkurenčnost 
evropske varnosti, IKT in storitvenih 
sektorjev, pa tudi preprečevati zlorabo 
zasebnosti in kršitve človekovih pravic 
prek spleta ter se proti njim bojevati.

Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti in 
uporabljati inovativne tehnologije, rešitve, 
orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje med 
ponudniki in uporabniki, poiskati rešitve za 
civilno varnost, povečati konkurenčnost 
evropske varnosti, IKT in storitvenih 
sektorjev, pa tudi preprečevati zlorabo 
zasebnosti in kršitve človekovih pravic 
prek spleta ter se proti njim bojevati.
Raziskati je treba tudi socialne razsežnosti 
takšnih groženj, da bi razumeli vzroke 
zanje in njihov vpliv ter pomagali 
pripraviti učinkovit odziv socialne politike.
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Predlog spremembe 939
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti in 
uporabljati inovativne tehnologije, rešitve, 
orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje med 
ponudniki in uporabniki, poiskati rešitve za 
civilno varnost, povečati konkurenčnost 
evropske varnosti, IKT in storitvenih 
sektorjev, pa tudi preprečevati zlorabo 
zasebnosti in kršitve človekovih pravic 
prek spleta ter se proti njim bojevati.

Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti in 
uporabljati inovativne tehnologije, rešitve, 
orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje med 
ponudniki in uporabniki, poiskati rešitve za 
civilno varnost, preprečevati zlorabo 
zasebnosti in kršitve človekovih pravic 
prek spleta ter se proti njim bojevati.

Or. en

Predlog spremembe 940
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 941
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usklajevanje in izboljšanje raziskav na 
področju varnosti bosta tako pomemben 
element in bosta pomagala pri načrtovanju 
sedanjih prizadevanj na področju raziskav, 
vključno s predvidevanjem groženj, ter 
izboljšala ustrezne pravne pogoje in 
postopke za usklajevanje, vključno s 
prednormativnimi dejavnostmi. Dejavnosti 
bodo temeljile na k nalogam usmerjenem
pristopu in vključevale ustrezne družbene 
razsežnosti. Podpirale bodo politike Unije 
za notranjo in zunanjo varnost, obrambne 
politike ter ustrezne nove določbe 
Lizbonske pogodbe in zagotavljale 
kibernetsko varnost, zaupnost in zasebnost 
enotnega digitalnega trga. Izvajali se bodo 
naslednji posebni cilji:

Tesnejše sodelovanje organizacij 
državljanov in organizacij civilne družbe 
ter političnih, družbenih in humanističnih 
ved pri raziskavah na področju varnosti bo
tako pomemben element in bo pomagal pri 
načrtovanju sedanjih prizadevanj na 
področju raziskav in izboljšal relevantnost 
dejavnosti in spoštovanje temeljnih pravic 
in svoboščin državljanov. Dejavnosti bodo 
temeljile na pristopu, ki postavlja 
raziskave v okvir družbenih vprašanj, in 
vključevale ustrezne družbene razsežnosti.
Podpirale bodo politike Unije za notranjo 
in zunanjo varnost ter ustrezne nove 
določbe Lizbonske pogodbe in zagotavljale 
kibernetsko varnost, zaupnost in zasebnost 
enotnega digitalnega trga. Izvajali se bodo 
naslednji posebni cilji:

Or. en

Predlog spremembe 942
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.1. Boj proti kriminalu in terorizmu črtano
Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva nove tehnologije in zmogljivosti 
(tudi proti kibernetskemu kriminalu in 
kibernetskemu terorizmu) za podporo 
varnosti na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki 
so bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. Nove tehnologije 
in namenske zmogljivosti bodo prispevale 
k zaščiti kritične infrastrukture, sistemov 
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in storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, 
prehrane, vode, energetike, logistike in 
dobavne verige ter okolja). To bo 
vključevalo analiziranje in varovanje 
javnih in zasebnih kritičnih omrežnih 
infrastruktur in storitev pred vsemi 
vrstami groženj.

Or. en

Predlog spremembe 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.1. Boj proti kriminalu in terorizmu 6.3.1. Boj proti kriminalu in terorizmu, 
vključno z razumevanjem družbenih 
razsežnosti takšnih vprašanj in 
opredelitvijo učinkovitih ukrepov socialne 
politike za njihovo obravnavanje.

Or. en

Predlog spremembe 944
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva nove tehnologije in zmogljivosti 
(tudi proti kibernetskemu kriminalu in 
kibernetskemu terorizmu) za podporo 
varnosti na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki 
so bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. Nove tehnologije 

črtano
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in namenske zmogljivosti bodo prispevale 
k zaščiti kritične infrastrukture, sistemov 
in storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, 
prehrane, vode, energetike, logistike in 
dobavne verige ter okolja). To bo 
vključevalo analiziranje in varovanje 
javnih in zasebnih kritičnih omrežnih 
infrastruktur in storitev pred vsemi 
vrstami groženj.

Or. en

Predlog spremembe 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva nove tehnologije in zmogljivosti
(tudi proti kibernetskemu kriminalu in 
kibernetskemu terorizmu) za podporo 
varnosti na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki so 
bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. Nove tehnologije 
in namenske zmogljivosti bodo prispevale 
k zaščiti kritične infrastrukture, sistemov in 
storitev (vključno s področji komunikacije, 
prometa, zdravja, prehrane, vode, 
energetike, logistike in dobavne verige ter 
okolja). To bo vključevalo analiziranje in 
varovanje javnih in zasebnih kritičnih 
omrežnih infrastruktur in storitev pred 
vsemi vrstami groženj.

Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva razumevanje vzrokov in posledic, 
pa tudi razvoj nove tehnologije in 
zmogljivosti (tudi proti kibernetskemu 
kriminalu in kibernetskemu terorizmu) za 
podporo varnosti na področju zdravstva, 
oskrbe s hrano in vodo ter na področju 
okolja, ki so bistvenega pomena za dobro 
delovanje družbe in gospodarstva. Nove 
tehnologije in namenske zmogljivosti bodo 
prispevale k zaščiti kritične infrastrukture, 
sistemov in storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, prehrane, 
vode, energetike, logistike in dobavne 
verige ter okolja). To bo vključevalo 
analiziranje in varovanje javnih in zasebnih 
kritičnih omrežnih infrastruktur in storitev 
pred vsemi vrstami groženj. Pozornost bo 
treba nameniti tudi družbenim in 
vedenjskim razsežnostim kriminala in 
terorizma, da bi popolnoma doumeli 
vzroke zanju in njihove vplive ter da bi 
opredelili učinkovite ukrepe socialne 
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politike za njuno obravnavanje.

Or. en

Predlog spremembe 946
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva nove tehnologije in zmogljivosti
(tudi proti kibernetskemu kriminalu in 
kibernetskemu terorizmu) za podporo 
varnosti na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki so 
bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. Nove tehnologije 
in namenske zmogljivosti bodo prispevale
k zaščiti kritične infrastrukture, sistemov in 
storitev (vključno s področji komunikacije, 
prometa, zdravja, prehrane, vode, 
energetike, logistike in dobavne verige ter 
okolja). To bo vključevalo analiziranje in 
varovanje javnih in zasebnih kritičnih 
omrežnih infrastruktur in storitev pred 
vsemi vrstami groženj.

Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva razumevanje osnovnih razlogov 
za konflikt in sodelovanje, nove 
tehnologije in zmogljivosti (tudi proti 
kibernetskemu kriminalu in kibernetskemu 
terorizmu) za podporo vladavini prava, 
demokratično odgovornost, odgovoren in 
pregleden sektor varnosti in pravosodja; 
varnost na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki so 
bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. Novi analitični 
instrumenti in koncepti, tehnologije in 
namenske zmogljivosti bodo prispevali k 
zaščiti kritične infrastrukture, sistemov in 
storitev (vključno s področji komunikacije, 
prometa, zdravja, prehrane, vode, 
energetike, logistike in dobavne verige ter 
okolja). To bo vključevalo analiziranje in 
varovanje javnih in zasebnih kritičnih 
omrežnih infrastruktur in storitev pred 
vsemi vrstami groženj.

Or. en

Predlog spremembe 947
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1 – odstavek 1 a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebne so raziskave za opredelitev 
razlogov, zakaj ljudje postanejo radikalni 
in se obrnejo k nasilju, in učinkovitih 
ukrepov socialne politike, ki bodo 
primeren odgovor tem razlogom. Namen 
je voditi raziskave, ki bodo dale tako 
dokaze kot predloge socialne politike, ki 
bodo učinkoviti pri preprečevanju 
radikalizacije, ki vodi v nasilje, in 
usmerjanju družbenega nezadovoljstva v 
miroljuben, demokratičen protest in 
dialog.

Or. en

Predlog spremembe 948
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1 – odstavek 1 b 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prav tako bodo ob udejstvovanju 
državljanov in izvoljenih predstavnikov 
izpeljane raziskave o stopnji tveganja, ki 
ga je družba pripravljena sprejeti v 
zameno za manj moteče protiteroristične 
ukrepe. Za to je potrebno sistematično 
udejstvovanje v dialogu – v znanstvenem 
okviru in znanstveno vodenim –, da se 
določijo meje tveganja in meje vsiljivosti, 
ki so jih državljani pripravljeni sprejeti, 
ter kompromisi, ki bi iz tega izhajali. Te 
raziskave je treba usmerjati k 
zagotavljanju podlage za odločanje na 
osnovi dokazov ter za politični dialog, ki 
odraža realne socialne razmere.
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Or. en

Predlog spremembe 949
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1 – odstavek 1 c 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopki povračilne pravice lahko 
prispevajo pri delih „preprečevanja“ in 
„odziva“ strategije za boj proti terorizmu. 
Raziskave bi morale vključevati stopnjo, 
do katere so se žrtve terorističnih napadov 
sposobne soočiti z dejanskimi ali 
potencialnimi storilci v postopkih 
povračilne pravice, da bi pomagali k 
vzajemnemu razumevanju tako temeljnih 
vzrokov terorizma kot vpliva, ki ga ima na 
žrtve; raziskave bi se morale posvetiti tudi 
učinku, ki ga lahko imajo postopki 
povračilne pravice na preprečevanje 
radikalizacije, ki vodi v nasilje, na 
področju skupin „v nevarnosti“; 
nazadnje, takšne raziskave bi morale 
preučevati prispevek povračilne pravice, 
ki ga lahko ta ima na celjenje ran 
skupnosti, ki jih je prizadel hud 
teroristični kriminal.

Or. en

Predlog spremembe 950
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.1 – odstavek 1 d 
(novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi preprečili incidente, bi bilo treba 
pozornost raziskav usmeriti na 
razumevanje razlogov za kriminalna 
dejanja in politično radikalizacijo na 
ravni posameznika ali na ravni posebne 
družbene skupine, vključno z ekstremnimi 
oblikami političnega nasilja, kot so 
teroristični napadi. Družbene vede, 
posebno sociologija, psihologija in 
politične vede, so razvile ustrezne 
raziskovalne metode in teorije, da bi 
ponudile odgovore na tovrstna 
raziskovalna vprašanja.

Or. en

Predlog spremembe 951
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.2. Krepitev varnosti z upravljanjem 
meja

črtano

Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost 
meja, vključno s kontrolo in nadzorom, 
hkrati pa izkoristi celoten potencial 
sistema EUROSUR. Razvijale in 
preskušale se bodo glede na učinkovitost, 
skladnost s pravnimi in etičnimi načeli, 
sorazmernost, družbeno sprejemljivost in 
spoštovanje temeljnih pravic. Raziskave 
bodo podpirale tudi izboljšanje 
evropskega integriranega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 
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državami evropske sosedske politike.

Or. en

Predlog spremembe 952
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.2. Krepitev varnosti z upravljanjem 
meja

črtano

Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost 
meja, vključno s kontrolo in nadzorom, 
hkrati pa izkoristi celoten potencial 
sistema EUROSUR. Razvijale in 
preskušale se bodo glede na učinkovitost, 
skladnost s pravnimi in etičnimi načeli, 
sorazmernost, družbeno sprejemljivost in 
spoštovanje temeljnih pravic. Raziskave 
bodo podpirale tudi izboljšanje 
evropskega integriranega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 
državami evropske sosedske politike.

Or. en

Predlog spremembe 953
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost 
meja, vključno s kontrolo in nadzorom, 
hkrati pa izkoristi celoten potencial 
sistema EUROSUR. Razvijale in 
preskušale se bodo glede na učinkovitost, 
skladnost s pravnimi in etičnimi načeli, 
sorazmernost, družbeno sprejemljivost in 
spoštovanje temeljnih pravic. Raziskave 
bodo podpirale tudi izboljšanje 
evropskega integriranega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 
državami evropske sosedske politike.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 954
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost meja, 
vključno s kontrolo in nadzorom, hkrati pa 
izkoristi celoten potencial sistema 
EUROSUR. Razvijale in preskušale se 
bodo glede na učinkovitost, skladnost s 
pravnimi in etičnimi načeli, sorazmernost, 
družbeno sprejemljivost in spoštovanje 
temeljnih pravic. Raziskave bodo podpirale 
tudi izboljšanje evropskega integriranega 
upravljanja meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 

Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost meja, 
vključno s kontrolo in nadzorom, hkrati pa 
izkoristi celoten potencial sistema 
EUROSUR, evropskega sistema varovanja 
meja. Razvijale in preskušale se bodo 
glede na učinkovitost, skladnost s pravnimi 
in etičnimi načeli, sorazmernost, družbeno 
sprejemljivost in spoštovanje temeljnih 
pravic. Raziskave bodo podpirale tudi 
izboljšanje evropskega integriranega 
upravljanja meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
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državami evropske sosedske politike. možnimi državami kandidatkami in 
državami evropske sosedske politike.

Or. en

Obrazložitev

Kratice je treba v besedilu obrazložiti.

Predlog spremembe 955
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.3. Zagotavljanje kibernetske varnosti črtano
Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba 
je zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme 
in storitev, vključno z računalništvom v 
oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, 
odkrivali in v realnem času obvladovali 
kibernetski napadi na več področjih in v 
okviru več pristojnosti ter ščitila se bo 
kritična infrastruktura IKT. Digitalna 
družba je v polnem razvoju z nenehno 
spreminjajočimi se uporabami in 
zlorabami interneta, novimi oblikami 
družbene interakcije, novimi mobilnimi in 
na kraj vezanimi storitvami ter internetom 
stvari. To zahteva novo vrsto raziskav, ki 
bi morale temeljiti na novih aplikacijah, 
uporabi in družbenih trendih. Izvajati se 
bodo začele prožne pobude na področju 
raziskav, vključno z dejavnostmi na 
področju raziskav in razvoja za hiter odziv 
na nov sodobni razvoj v sodobno zaupanja 
in varnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 956
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba 
je zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme 
in storitev, vključno z računalništvom v 
oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, 
odkrivali in v realnem času obvladovali 
kibernetski napadi na več področjih in v 
okviru več pristojnosti ter ščitila se bo 
kritična infrastruktura IKT. Digitalna 
družba je v polnem razvoju z nenehno 
spreminjajočimi se uporabami in 
zlorabami interneta, novimi oblikami 
družbene interakcije, novimi mobilnimi in 
na kraj vezanimi storitvami ter internetom 
stvari. To zahteva novo vrsto raziskav, ki 
bi morale temeljiti na novih aplikacijah, 
uporabi in družbenih trendih. Izvajati se 
bodo začele prožne pobude na področju 
raziskav, vključno z dejavnostmi na 
področju raziskav in razvoja za hiter odziv 
na nov sodobni razvoj v sodobno zaupanja 
in varnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 957
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba 
je zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme 
in storitev, vključno z računalništvom v 
oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, 
odkrivali in v realnem času obvladovali 
kibernetski napadi na več področjih in v 
okviru več pristojnosti ter ščitila se bo 
kritična infrastruktura IKT. Digitalna 
družba je v polnem razvoju z nenehno 
spreminjajočimi se uporabami in 
zlorabami interneta, novimi oblikami 
družbene interakcije, novimi mobilnimi in 
na kraj vezanimi storitvami ter internetom 
stvari. To zahteva novo vrsto raziskav, ki 
bi morale temeljiti na novih aplikacijah, 
uporabi in družbenih trendih. Izvajati se 
bodo začele prožne pobude na področju 
raziskav, vključno z dejavnostmi na 
področju raziskav in razvoja za hiter odziv 
na nov sodobni razvoj v sodobno zaupanja 
in varnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 958
Petru Constantin Luhan

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba je 
zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme in 
storitev, vključno z računalništvom v 

Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba je 
zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme in 
storitev, vključno z računalništvom v 
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oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, odkrivali 
in v realnem času obvladovali kibernetski 
napadi na več področjih in v okviru več 
pristojnosti ter ščitila se bo kritična 
infrastruktura IKT. Digitalna družba je v 
polnem razvoju z nenehno spreminjajočimi 
se uporabami in zlorabami interneta, 
novimi oblikami družbene interakcije, 
novimi mobilnimi in na kraj vezanimi 
storitvami ter internetom stvari. To zahteva 
novo vrsto raziskav, ki bi morale temeljiti 
na novih aplikacijah, uporabi in družbenih 
trendih. Izvajati se bodo začele prožne 
pobude na področju raziskav, vključno z 
dejavnostmi na področju raziskav in 
razvoja za hiter odziv na nov sodobni 
razvoj v sodobno zaupanja in varnosti.

oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
raziskavami se bodo preprečevali, odkrivali 
in v realnem času obvladovali kibernetski 
napadi na več področjih in v okviru več 
pristojnosti ter ščitila se bo kritična 
infrastruktura IKT. Digitalna družba je v 
polnem razvoju z nenehno spreminjajočimi 
se uporabami in zlorabami interneta, 
novimi oblikami družbene interakcije, 
novimi oblikami spletnih transakcij, 
finančnih transakcij (e-trgovina), novimi
mobilnimi in na kraj vezanimi storitvami
ter internetom stvari. To zahteva novo 
vrsto raziskav, ki bi morale temeljiti na 
novih aplikacijah, uporabi, novih posebnih 
poslovnih/trgovinskih modelih in 
družbenih trendih. Izvajati se bodo začele 
prožne pobude na področju raziskav, 
vključno z dejavnostmi na področju 
raziskav in razvoja za hiter odziv na nov 
sodobni razvoj v sodobno zaupanja in 
varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 959
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.4. Povečanje odpornosti Evrope na 
krize in nesreče

črtano

Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnih operacij 
obvladovanja izrednih razmer (kot so 
civilna zaščita, protipožarne dejavnosti in 
preprečevanje onesnaženja morja, 
humanitarna pomoč, civilna obramba, 
preprečevanje konfliktov, razvoj 
informiranja na področju zdravstva, 
reševanje infrastruktur in stabilizacija po 
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krizi) ter zagotoviti kazenski pregon. 
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno 
odpornost ter podpirale vzpostavitev 
evropskih zmogljivosti za odzivanje na 
nesreče.
Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 
transakcij in obdelava informacij.

Or. en

Predlog spremembe 960
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnih operacij 
obvladovanja izrednih razmer (kot so 
civilna zaščita, protipožarne dejavnosti in 
preprečevanje onesnaženja morja, 
humanitarna pomoč, civilna obramba, 
preprečevanje konfliktov, razvoj 
informiranja na področju zdravstva, 
reševanje infrastruktur in stabilizacija po 

črtano
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krizi) ter zagotoviti kazenski pregon. 
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno 
odpornost ter podpirale vzpostavitev 
evropskih zmogljivosti za odzivanje na 
nesreče.

Or. en

Predlog spremembe 961
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnih operacij
obvladovanja izrednih razmer (kot so 
civilna zaščita, protipožarne dejavnosti in 
preprečevanje onesnaženja morja, 
humanitarna pomoč, civilna obramba,
preprečevanje konfliktov, razvoj 
informiranja na področju zdravstva, 
reševanje infrastruktur in stabilizacija po 
krizi) ter zagotoviti kazenski pregon.
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno odpornost 
ter podpirale vzpostavitev evropskih 
zmogljivosti za odzivanje na nesreče.

Treba je razviti namenska analitična 
orodja in koncepte, vključno s 
tehnologijami in zmogljivostmi za podporo 
različnim operacijam obvladovanja 
izrednih razmer (kot so civilna zaščita, 
protipožarne dejavnosti in preprečevanje 
onesnaženja morja, humanitarna pomoč,
naravne nesreče in nesreče, ki jih 
povzroči človek, razvoj informacijske 
infrastrukture na področju zdravstva, 
reševanje in stabilizacija po krizi, 
mediacija, dialog in sprava). Raziskave 
bodo zajemale celotno verigo kriznega 
upravljanja, vzpostavljanja miru in 
družbeno odpornost ter podpirale 
vzpostavitev evropskih zmogljivosti za 
odzivanje na nesreče.

Or. en

Predlog spremembe 962
Markus Pieper

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnih operacij
obvladovanja izrednih razmer (kot so 
civilna zaščita, protipožarne dejavnosti in 
preprečevanje onesnaženja morja, 
humanitarna pomoč, civilna obramba, 
preprečevanje konfliktov, razvoj 
informiranja na področju zdravstva, 
reševanje infrastruktur in stabilizacija po 
krizi) ter zagotoviti kazenski pregon.
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno odpornost
ter podpirale vzpostavitev evropskih 
zmogljivosti za odzivanje na nesreče.

Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnim 
operacijam obvladovanja izrednih razmer
(kot so civilna zaščita, zaščita pred 
poplavami, protipožarne dejavnosti in 
preprečevanje onesnaženja morja, 
humanitarna pomoč, civilna obramba, 
preprečevanje konfliktov, razvoj 
informacijske infrastrukture na področju 
zdravstva, reševanje in stabilizacija po 
krizi) ter zagotoviti kazenski pregon.
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno 
odpornost.

Or. de

Predlog spremembe 963
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 

črtano
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transakcij in obdelava informacij.

Or. en

Predlog spremembe 964
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 
transakcij in obdelava informacij.

Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki.

Or. en

Predlog spremembe 965
Petru Constantin Luhan

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti na vseh področjih delovanja Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
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bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 
transakcij in obdelava informacij.

bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
razdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 
transakcij in obdelava informacij, brez 
kršenja temeljnih pravic do zasebnosti in 
zaščite osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 966
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.5. Zagotavljanje zasebnosti in svobode 
na internetu ter povečanje družbene 
razsežnosti varnosti

črtano

Varovanje človekove pravice do 
zasebnosti v digitalni družbi bo zahtevalo 
razvoj okvirov in tehnologij z vgrajeno 
zasebnostjo že od zasnove proizvodov in 
storitev. Tehnologije se bodo razvijale 
tako, da bo uporabnikom omogočen 
nadzor nad svojimi osebnimi podatki in 
nad uporabo podatkov s strani tretjih 
oseb. Razvijale se bodo tudi kot orodje za 
odkrivanje in zaustavitev nezakonitih 
vsebin ter kršitev podatkov in orodje za 
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varovanje človekovih pravic na spletu, s 
čimer bi se preprečilo, da bi bilo vedenje 
posameznikov ali skupin omejeno z 
nezakonitimi dejavnostmi iskanja in 
profiliranja.
Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena. 
Obravnavana bodo etična vprašanja ter 
varstvo človekovih in temeljnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 967
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Varovanje človekove pravice do 
zasebnosti v digitalni družbi bo zahtevalo 
razvoj okvirov in tehnologij z vgrajeno 
zasebnostjo že od zasnove proizvodov in 
storitev. Tehnologije se bodo razvijale 
tako, da bo uporabnikom omogočen 
nadzor nad svojimi osebnimi podatki in 
nad uporabo podatkov s strani tretjih 
oseb. Razvijale se bodo tudi kot orodje za 
odkrivanje in zaustavitev nezakonitih 
vsebin ter kršitev podatkov in orodje za 
varovanje človekovih pravic na spletu, s 
čimer bi se preprečilo, da bi bilo vedenje 
posameznikov ali skupin omejeno z 
nezakonitimi dejavnostmi iskanja in 
profiliranja.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 968
Petru Constantin Luhan

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Varovanje človekove pravice do zasebnosti 
v digitalni družbi bo zahtevalo razvoj
okvirov in tehnologij z vgrajeno 
zasebnostjo že od zasnove proizvodov in 
storitev. Tehnologije se bodo razvijale 
tako, da bo uporabnikom omogočen
nadzor nad svojimi osebnimi podatki in 
nad uporabo podatkov s strani tretjih oseb.
Razvijale se bodo tudi kot orodje za 
odkrivanje in zaustavitev nezakonitih 
vsebin ter kršitev podatkov in orodje za 
varovanje človekovih pravic na spletu, s 
čimer bi se preprečilo, da bi bilo vedenje 
posameznikov ali skupin omejeno z 
nezakonitimi dejavnostmi iskanja in 
profiliranja.

Varovanje človekove pravice do zasebnosti 
v digitalni družbi se da doseči predvsem z 
zagotavljanjem razvoja okvirov in 
tehnologij z vgrajeno zasebnostjo in 
privzeto pravico do zasebnosti že od 
zasnove proizvodov in storitev in 
ustvarjanjem spodbud, ki nagrajujejo 
pristopa vgrajene zasebnosti in vgrajene 
varnosti. Tehnologije se bodo razvijale 
tako, da bodo uporabniki dobili nadzor nad 
svojimi osebnimi podatki in nad uporabo 
podatkov s strani tretjih oseb. Razvijale se 
bodo tudi kot orodje za odkrivanje in 
zaustavitev nezakonitih vsebin ter kršitev 
podatkov na način, ki bo ščitil človekove 
pravice in preprečeval, da bi bilo vedenje 
posameznikov ali skupin izpostavljeno 
nezakonitim dejavnostim iskanja in 
profiliranja in/ali omejeno z njimi.

Or. en

Predlog spremembe 969
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 

črtano
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sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena. 
Obravnavana bodo etična vprašanja ter 
varstvo človekovih in temeljnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 970
Petru Constantin Luhan

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena.
Obravnavana bodo etična vprašanja ter 
varstvo človekovih in temeljnih pravic.

Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena.
Obravnavana bodo etična vprašanja ter 
varstvo človekovih in temeljnih pravic, ki 
ostajajo temelj te razprave.

Or. en

Predlog spremembe 971
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena.
Obravnavana bodo etična vprašanja ter 
varstvo človekovih in temeljnih pravic.

Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena.
Zagotovljeno bo obravnavanje etičnih
vprašanj ter varstvo človekovih in 
temeljnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 972
Christian Ehler

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.6. Posebni izvedbeni vidiki črtano
Ker bodo raziskave usmerjene v civilno 
varnost, se bo aktivno izvajalo 
usklajevanje z dejavnostmi Evropske 
obrambne agencije (EDA), da bi se 
okrepilo sodelovanje z EDA, zlasti z že
vzpostavljenim evropskim okvirom za 
sodelovanje, ker nekatera področja 
uporabljajo tehnologijo z dvojno rabo, ki 
je namenjena tako za civilne kot tudi za 
vojaške uporabe. Dodatno bodo okrepljeni 
tudi mehanizmi sodelovanja z ustreznimi 
agencijami Evropske unije, kot so npr. 
Frontex, Evropska agencija za pomorsko 
varnost in Europol, da se izboljša 
usklajenost programov in politik Unije na 
področju notranje in zunanje varnosti z 
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drugimi pobudami Unije.
Ob upoštevanju posebne narave varnosti 
bodo vzpostavljene posebne ureditve glede 
načrtovanja in upravljanja, ki bodo 
vključevale ureditve z odborom iz člena 9 
tega sklepa. Tajne informacije ali drugače 
občutljive informacije, povezane z 
varnostjo, bodo zaščitene, in posebne 
zahteve in merila za mednarodno 
sodelovanje se lahko določijo v delovnih 
programih. To bo vključeno tudi v 
načrtovanje in ureditve upravljanja za 
varne družbe (vključno s komitološkimi 
vidiki).

Or. en

Predlog spremembe 973
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – točka 6.3.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3.6. Posebni izvedbeni vidiki črtano
Ker bodo raziskave usmerjene v civilno 
varnost, se bo aktivno izvajalo 
usklajevanje z dejavnostmi Evropske 
obrambne agencije (EDA), da bi se 
okrepilo sodelovanje z EDA, zlasti z že 
vzpostavljenim evropskim okvirom za 
sodelovanje, ker nekatera področja 
uporabljajo tehnologijo z dvojno rabo, ki 
je namenjena tako za civilne kot tudi za 
vojaške uporabe. Dodatno bodo okrepljeni 
tudi mehanizmi sodelovanja z ustreznimi 
agencijami Evropske unije, kot so npr. 
Frontex, Evropska agencija za pomorsko 
varnost in Europol, da se izboljša 
usklajenost programov in politik Unije na 
področju notranje in zunanje varnosti z 
drugimi pobudami Unije.
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Ob upoštevanju posebne narave varnosti 
bodo vzpostavljene posebne ureditve glede 
načrtovanja in upravljanja, ki bodo 
vključevale ureditve z odborom iz člena 9 
tega sklepa. Tajne informacije ali drugače 
občutljive informacije, povezane z 
varnostjo, bodo zaščitene, in posebne 
zahteve in merila za mednarodno 
sodelovanje se lahko določijo v delovnih 
programih. To bo vključeno tudi v 
načrtovanje in ureditve upravljanja za 
varne družbe (vključno s komitološkimi 
vidiki).

Or. en

Predlog spremembe 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Varne družbe – varovanje svobode in 
varnosti Evrope in njenih državljanov
Evropska unija, njeni državljani in 
mednarodni partnerji se srečujejo z vrsto 
grožnjami za varnost, kot so kriminal, 
terorizem in množične nesreče, ki jih 
povzroči človek, ali naravne nesreče. Te 
grožnje lahko sežejo prek meja in 
prizadenejo fizične tarče ali kibernetski 
prostor. Napadi na spletne strani javnih 
organov in zasebnih subjektov na primer 
ne ogrožajo le zaupanja državljanov, 
temveč lahko resno vplivajo na tako 
bistvene sektorje, kot so energetika, 
promet, zdravstvo, finance in 
telekomunikacije.
Za napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje teh groženj je treba razviti 
in uporabljati inovativne tehnologije, 
rešitve, orodja in znanja na področju 
predvidevanja, spodbujati sodelovanje 
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med ponudniki in uporabniki, poiskati 
rešitve za civilno varnost, povečati 
konkurenčnost evropske varnosti in 
storitvenih sektorjev, pa tudi preprečevati 
zlorabo zasebnosti in kršitve človekovih 
pravic ter se proti njim bojevati.
Usklajevanje in izboljšanje raziskav na 
področju varnosti bosta tako pomemben 
element in bosta pomagala pri 
načrtovanju sedanjih prizadevanj na 
področju raziskav, vključno s 
predvidevanjem groženj, ter izboljšala 
ustrezne pravne pogoje in postopke za 
usklajevanje, vključno z dejavnostmi 
standardizacije.
Dejavnosti bodo temeljile na k nalogam 
usmerjenem pristopu in vključevale 
ustrezne družbene razsežnosti. Podpirale 
bodo politike Unije za notranjo in zunanjo 
varnost, obrambne politike in ustrezne 
nove določbe Lizbonske pogodbe ter 
zagotavljale kibernetsko varnost, zaupnost 
in zasebnost. Izvajali se bodo naslednji 
posebni cilji:
6a.1. Boj proti kriminalu in terorizmu
Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva nove tehnologije in zmogljivosti 
(tudi proti kibernetskemu kriminalu in 
kibernetskemu terorizmu) za podporo 
varnosti na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki 
so bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. Nove tehnologije 
in namenske zmogljivosti bodo prispevale 
k zaščiti kritične infrastrukture, sistemov 
in storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, 
prehrane, vode, energetike, logistike in 
dobavne verige ter okolja). To bo 
vključevalo analiziranje in varovanje 
javnih in zasebnih kritičnih omrežnih 
infrastruktur in storitev pred vsemi 
vrstami groženj. Dodatne teme za 
izboljšanje varstva državljanov bodo 
podprle razvoj varnih civilnih družb.
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6a. 2. Zaščita kritične infrastrukture in 
izboljšanje njene odpornosti
Nove tehnologije in namenske 
zmogljivosti bodo prispevale k zaščiti 
kritične infrastrukture, sistemov in 
storitev (vključno s področji 
komunikacije, prometa, zdravja, 
prehrane, vode, energetike, logistike in 
dobavne verige ter okolja). To bo 
vključevalo analiziranje in varovanje 
javnih in zasebnih kritičnih omrežnih 
infrastruktur in storitev pred vsemi 
vrstami groženj.
6a.3. Krepitev varnosti z upravljanjem 
meja in pomorsko varnostjo
Tehnologije in zmogljivosti so potrebne 
tudi za izboljšanje sistemov, opreme, 
orodij, postopkov ter metod za hitro 
prepoznavanje, da se izboljša varnost 
meja, vključno s kontrolo in nadzorom, 
hkrati pa izkoristi celoten potencial 
sistema EUROSUR. Razvijale in 
preskušale se bodo glede na učinkovitost, 
skladnost s pravnimi in etičnimi načeli, 
sorazmernost, družbeno sprejemljivost in 
spoštovanje temeljnih pravic. Raziskave 
bodo podpirale tudi izboljšanje 
evropskega integriranega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim 
sodelovanjem z državami kandidatkami, 
možnimi državami kandidatkami in 
državami evropske sosedske politike.
Obravnavali se bodo vsi vidiki pomorske 
varnosti. To vključuje vidike upravljanja 
modrih meja ter zaščito in kontrolo 
vodnega prometa.
6a.4. Zagotavljanje kibernetske varnosti
Kibernetska varnost je predpogoj za ljudi, 
podjetja in javne storitve, da izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja internet. Treba 
je zagotoviti varnost sistemov, omrežij in 
naprav za dostop ter programske opreme 
in storitev, vključno z računalništvom v 
oblaku, hkrati pa upoštevati 
interoperabilnost številnih tehnologij. Z 
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raziskavami se bodo preprečevali, 
odkrivali in v realnem času obvladovali 
kibernetski napadi na več področjih in v 
okviru več pristojnosti, preprečevala se bo 
zloraba kibernetskih tehnologij, 
preprečevale kršitve zasebnosti ter 
varovala kritična infrastruktura IKT.
6a.5. Povečanje odpornosti Evrope na 
krize in nesreče
Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnim 
operacijam obvladovanja izrednih razmer 
(kot so civilna zaščita, protipožarne 
dejavnosti in preprečevanje onesnaženja 
morja, humanitarna pomoč, civilna 
obramba, preprečevanje konfliktov, razvoj 
informacijske infrastrukture na področju 
zdravstva, reševanje in stabilizacija po 
krizi) ter zagotoviti kazenski pregon. 
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno 
odpornost ter podpirale vzpostavitev 
evropskih zmogljivosti za odzivanje na 
nesreče.
Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot so komunikacija, 
porazdeljene arhitekture in človeški 
dejavniki. Za to je potrebna tudi vključitev 
civilnih in vojaških zmogljivosti v naloge, 
ki zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v občutljivo območje tehnologij z dvojno 
rabo, da se zagotovijo interoperabilnost 
med civilno zaščito in vojaškimi silami ter 
med silami za civilno zaščito na svetovni 
ravni, pa tudi zanesljivost, organizacijski, 
pravni in etični vidiki, trgovinska 
vprašanja, varovanje zaupnosti in 
integriteta informacij, sledljivost vseh 
transakcij in obdelava informacij.
6a.6. Povečanje družbene razsežnosti 
varnosti ter zagotavljanje zasebnosti in 
svobode na internetu
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Vse nove varnostne rešitve in tehnologije 
morajo biti sprejemljive za družbo, 
spoštovati morajo pravo Unije in 
mednarodno pravo ter biti učinkovite in 
sorazmerne v prepoznavanju in 
obravnavanju groženj za varnost. Boljše 
razumevanje družbeno-ekonomskih, 
kulturnih in antropoloških razsežnosti 
varnosti, vzrokov negotovosti, vloge 
medijev in komunikacije ter dojemanja 
državljanov je zato bistvenega pomena. 
Obravnavana bodo etična vprašanja ter 
varstvo človekovih in temeljnih pravic.
Varovanje človekove pravice do
zasebnosti v digitalni družbi bo zahtevalo 
razvoj okvirov in tehnologij z vgrajeno 
zasebnostjo že od zasnove proizvodov in 
storitev. Tehnologije se bodo razvijale 
tako, da bo uporabnikom omogočen 
nadzor nad svojimi osebnimi podatki in 
nad uporabo podatkov s strani tretjih 
oseb. Razvijale se bodo tudi kot orodje za 
odkrivanje in zaustavitev nezakonitih 
vsebin ter kršitev podatkov in orodje za 
varovanje človekovih pravic na spletu, s 
čimer bi se preprečilo, da bi bilo vedenje 
posameznikov ali skupin omejeno z 
nezakonitimi dejavnostmi iskanja in 
profiliranja.
6a.7. Podpiranje politik Unije za notranjo 
in zunanjo varnost
Ker je ločnica med zunanjo in notranjo 
varnostjo čedalje bolj nejasna, lahko 
konflikti zunaj Evrope in njihove 
posledice hitro neposredno vplivajo na 
varnost Evrope. Poleg tega povezava med 
civilno in obrambno usmerjenimi 
dejavnostmi in politikami zahteva posebno 
pozornost, saj obstaja veliko priložnosti za 
izrabo sinergij med operacijami za civilno 
zaščito, oceno razmer, obvladovanjem in 
preprečevanjem konfliktov ter 
vzdrževanjem miru in stabilizacijo po 
krizi. Na področjih, na katerih je bilo 
ugotovljeno dopolnjevanje, je treba 
spodbujati vlaganje v razvoj zmogljivosti 
kriznega upravljanja, da se hitro zapolnijo 
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vrzeli v zmogljivostih, obenem pa prepreči 
nepotrebno podvajanje, vzpostavijo 
sinergije in podpre standardizacija.
6a.8. Krepitev standardizacije in 
interoperabilnosti
Prednormativne in standardizacijske 
dejavnosti se bodo podpirale na vseh 
področjih delovanja. Poudarek bo na 
ugotavljanju standardizacijskih vrzeli in 
naslednji generaciji orodij in tehnologij. 
Dejavnosti na vseh področjih delovanja 
bodo obravnavale tudi vključitev in 
interoperabilnost sistemov in storitev, 
vključno z vidiki, kot je komunikacija. Za 
to je potrebna tudi vključitev civilnih in 
vojaških zmogljivosti v naloge, ki 
zajemajo civilno zaščito, humanitarno 
pomoč, upravljanje meja in vzdrževanje 
miru. S tem bo tehnološki razvoj vključen 
v območje mejnih tehnologij (tehnologij z 
dvojno rabo), da se zagotovijo 
interoperabilnost med civilno zaščito in 
vojaškimi silami ter med silami za civilno 
zaščito na svetovni ravni, pa tudi 
zanesljivost, organizacijski, pravni in 
etični vidiki, trgovinska vprašanja, 
varovanje zaupnosti in integriteta 
informacij, sledljivost vseh transakcij in 
obdelava informacij.
6a.9. Posebni izvedbeni vidiki
Ker bodo raziskave usmerjene v civilno 
varnost, se bo aktivno izvajalo 
usklajevanje z dejavnostmi Evropske 
obrambne agencije (EDA), da bi se 
okrepilo sodelovanje z EDA, zlasti z že 
vzpostavljenim evropskim okvirom za 
sodelovanje, ker nekatera področja 
uporabljajo tehnologijo z dvojno rabo, ki 
je namenjena tako za civilne kot tudi za 
vojaške uporabe. Dodatno bodo okrepljeni 
tudi mehanizmi sodelovanja z ustreznimi 
agencijami Evropske unije, kot so npr. 
Frontex, Evropska agencija za pomorsko 
varnost in Europol, da se izboljša 
usklajenost programov in politik Unije na 
področju notranje in zunanje varnosti z 
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drugimi pobudami Unije.
Ob upoštevanju posebne narave varnosti 
bodo vzpostavljene posebne ureditve glede 
načrtovanja in upravljanja, ki bodo 
vključevale ureditve z odborom iz člena 9 
tega sklepa. Tajne informacije ali drugače 
občutljive informacije, povezane z 
varnostjo, bodo zaščitene, in posebne 
zahteve in merila za mednarodno 
sodelovanje se lahko določijo v delovnih 
programih. To bo vključeno tudi v 
načrtovanje in ureditve upravljanja za 
varne družbe (vključno s komitološkimi 
vidiki).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 975
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Povečanje varnosti varstva 
državljanov – boj proti kriminalu in 
terorizmu
Cilj je izogniti se izrednim dogodkom ter 
ublažiti njihove morebitne posledice. To 
zahteva nove tehnologije in zmogljivosti 
(tudi proti kibernetskemu kriminalu in 
kibernetskemu terorizmu) za podporo 
varnosti na področju zdravstva, oskrbe s 
hrano in vodo ter na področju okolja, ki 
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so bistvenega pomena za dobro delovanje 
družbe in gospodarstva. To bo vključevalo 
analiziranje in varovanje javnih in 
zasebnih kritičnih omrežnih infrastruktur 
in storitev pred vsemi vrstami groženj. 
Dodatne teme za izboljšanje varstva 
državljanov bodo podprle razvoj varnih 
civilnih družb.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje stavka „Nove tehnologije … in okolje“, ki ni v skladu s poslanstvom tega področja. 
Poleg tega je ta stavek že vključen v točko 6a2. Podvajanju se je treba izogniti.

Predlog spremembe 976
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Povečanje odpornosti Evrope na krize 
in nesreče
Treba je razviti namenske tehnologije in 
zmogljivosti za podporo različnim 
operacijam obvladovanja izrednih razmer 
(kot so civilna zaščita, protipožarne 
dejavnosti in preprečevanje onesnaženja 
morja, humanitarna pomoč, civilna 
obramba, razvoj informacijske 
infrastrukture na področju zdravstva, 
reševanje) ter zagotoviti kazenski pregon. 
Raziskave bodo zajemale celotno verigo 
kriznega upravljanja in družbeno 
odpornost ter podpirale vzpostavitev 
evropskih zmogljivosti za odzivanje na 
nesreče.

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje konfliktov in stabilizacija po krizi sta že del oddelka 6a.7 Podpiranje politik 
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Unije za notranjo in zunanjo varnost. Podvajanje iste vsebine v dveh različnih oddelkih lahko 
ustvari zmedo.

Predlog spremembe 977
Amalia Sartori

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6c. Podpiranje politik Unije za notranjo in 
zunanjo varnost
Ker je ločnica med zunanjo in notranjo 
varnostjo čedalje bolj nejasna, lahko 
konflikti zunaj Evrope in njihove 
posledice hitro neposredno vplivajo na 
varnost Evrope. Poleg tega povezava med 
civilno in obrambno usmerjenimi 
dejavnostmi in politikami zahteva posebno 
pozornost, saj obstaja veliko priložnosti za 
izrabo sinergij med operacijami za civilno 
zaščito, oceno razmer, obvladovanjem in 
preprečevanjem konfliktov ter 
vzdrževanjem miru in stabilizacijo po 
krizi. Na področjih, na katerih je bilo 
ugotovljeno dopolnjevanje, je treba 
spodbujati vlaganje v razvoj zmogljivosti 
upravljanja konfliktov, da se hitro 
zapolnijo vrzeli v zmogljivostih, obenem 
pa prepreči nepotrebno podvajanje, 
vzpostavijo sinergije in podpre 
standardizacija.

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje konfliktov in stabilizacija po krizi sta že del oddelka 6a.7 Podpiranje politik 
Unije za notranjo in zunanjo varnost. Podvajanje iste vsebine v dveh različnih oddelkih lahko 
ustvari zmedo. Krizno upravljanje je že zajeto v oddelku „6a.5. Povečanje odpornosti Evrope 
na krize in nesreče“ in tukaj ne bi smelo biti vključeno.
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Predlog spremembe 978
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Priloga 1 – del IV – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vodilni položaj industrije 2. Vodilni položaj industrije in storitev

Or. ro

Predlog spremembe 979
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Priloga 1 – del IV – točka 3.3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.3. Varna, čista in učinkovita energija 3.3. Energetska učinkovitost ter varna, 
čista in učinkovita energija

Or. ro

Predlog spremembe 980
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 6 – točka 3.3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

JRC se bo osredotočalo na energetske in 
podnebne cilje 20/20/20 in prehod EU na 
konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo
do leta 2050, in sicer z raziskavami o 
tehnoloških in družbeno-gospodarskih 
vidikih:

JRC se bo osredotočalo na energetske in 
podnebne cilje 20/20/20 in prehod EU na 
konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, 
in sicer z raziskavami o tehnoloških in 
družbeno-gospodarskih vidikih:

Or. it
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Obrazložitev

Kot nakazuje njegovo ime, program zajema samo obdobje do leta 2020 v skladu s preostalo 
strategijo 2020 in ciljem 20–20–20. Namesto da gledamo naprej morebitne prihodnje 
scenarije za naslednja desetletja, se raje osredotočimo na izpolnjevanje ciljev, določenih za 
leto 2020.

Predlog spremembe 981
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 4 – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) varnosti oskrbe z energijo, zlasti v zvezi 
s povezavami in medsebojno odvisnostjo s 
sistemi za oskrbo z energijo in prenos 
energije zunaj Evrope; označevanja 
domačih primarnih ter zunanjih virov in 
infrastruktur energije, od katerih je Evropa 
odvisna.

(a) varnosti in raznolikosti oskrbe z 
energijo, zlasti v zvezi s povezavami in 
medsebojno odvisnostjo s sistemi za 
oskrbo z energijo in prenos energije zunaj 
Evrope; označevanja domačih primarnih 
ter zunanjih virov in infrastruktur energije, 
od katerih je Evropa odvisna.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko se skupno raziskovalno središče v splošnem osredotoča na ukrepe za „varnost 
preskrbe“ za EU, je pozornost raziskav treba usmeriti tudi k elementu „raznolikosti“ 
dobavnih in tranzitnih poti.

Predlog spremembe 982
Markus Pieper

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 4 – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) večanjem zmogljivosti Unije za 
zmanjšanje tveganja hudih nesreč ter 
obvladovanje naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek, predvsem prek razvoja 
globalnih informacijskih sistemov za 
zgodnje opozarjanje na številne nevarnosti 

(h) večanjem zmogljivosti Unije za 
zmanjšanje tveganja hudih nesreč ter 
obvladovanje naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek, predvsem prek razvoja
preizkusnih zmogljivosti ter globalnih 
informacijskih sistemov za zgodnje 
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in informacijskih sistemov za obvladovanje 
tveganja, pri čemer se uporabljajo 
tehnologije za opazovanje Zemlje;

opozarjanje na številne nevarnosti in 
informacijskih sistemov za obvladovanje
tveganja, pri čemer se uporabljajo 
tehnologije za opazovanje Zemlje;

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 983
Markus Pieper

Predlog sklepa
Priloga 1 – oddelek 4 – točka 3 – točka 3.6 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) razvojem predstavitvenih in pilotnih 
naprav za simulacijo nesreč, da se 
zmanjša tveganje za nesreče in izboljša 
lokalno obvladovanje nesreč, s posebnim 
poudarkom na zaščiti pred poplavami.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 984
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 2 – del 1 – odstavek 1 – točka 2 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Patentne prijave na področju prihodnjih 
in nastajajočih tehnologij

– Patentne prijave in uporabni modeli na 
področju prihodnjih in nastajajočih 
tehnologij

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preprečevanja vrzeli.

Predlog spremembe 985
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Medsektorsko in meddržavno kroženje 
raziskovalcev, vključno z absolventi 
doktorskega študija

– Medsektorsko in meddržavno kroženje 
raziskovalcev, vključno z absolventi 
doktorskega študija in številnimi 
publikacijami v specializiranih časopisih, 
projekti raziskav in razvoja in inovacij, ki 
jih motivira kroženje

Or. en

Obrazložitev

Omogočiti je treba dostop do pravih rezultatov dejavnosti, sicer bo ostalo samo kroženje.

Predlog spremembe 986
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Priloga 2 – del 1 – odstavek 1 – točka 4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Raziskovalne infrastrukture, ki so s 
podporo Unije dostopne za vse 

– Raziskovalne infrastrukture, ki se 
razvijajo po vsej Evropi in so s podporo 
Unije dostopne za vse raziskovalce v 
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raziskovalce v Evropi in onkraj nje Evropi in onkraj nje

Or. en

Predlog spremembe 987
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Patentne prijave iz različnih 
omogočitvenih in industrijskih tehnologij

– Patentne prijave in prijave uporabnih 
modelov iz različnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preprečevanja vrzeli.

Predlog spremembe 988
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog sklepa
Priloga 2 – del 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Patentne prijave na področju različnih 
družbenih izzivov

– Patentne prijave in prijave uporabnih 
modelov iz različnih omogočitvenih in 
industrijskih tehnologij

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preprečevanja vrzeli.


