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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Morsko okolje in z njim povezane dejavnosti imajo v evropskem družbenem in gospodarskem 
razvoju pomembno vlogo, saj imamo 68.000 km obale, 22 držav članic z morskimi mejami, 
skoraj polovica prebivalcev EU živi manj kot 50 km od obale, zaposlitev 5 milijonov 
Evropejcev je povezana z morjem in pri tem se proizvede več kot 5 % BDP EU. Vloga 
morskega okolja je še toliko pomembnejša, če upoštevamo njegovo vlogo pri prizadevanjih 
EU za spoprijemanje s sodobnimi izzivi na področju energetske učinkovitosti, podnebnih 
sprememb, prometa, turizma, zdravja in rasti prebivalstva, zaradi česar se bodo povečale 
potrebe po hrani itd.

Pri tem je za državljane EU pomemben, obenem pa izredno občutljiv, gospodarski vir 
ribištvo. EU je zaradi svoje skupne potrošnje okoli 12 milijonov ton ribiških proizvodov letno 
(55 milijard EUR) najpomembnejši svetovni trg, ne zmore pa ustrezno pokrivati notranje 
porabe.

Zaradi soodvisnosti EU in morskega okolja so potrebne morske in pomorske raziskave na 
visoki ravni, saj pripomorejo k boljšemu razumevanju in varstvu morskih ekosistemov k 
razvoju trajnostnega ribištva, ki bo spoštovalo okolje, upoštevalo pa tudi družbeno-
gospodarske potrebe obalnih in otoških skupnosti. 

Kar 90 % morske biotske raznovrstnosti še ni raziskane. Zanesljivih znanstvenih podatkov še 
ni, zato si je še toliko težje prizadevati za trajnostno gospodarjenje z ribjimi staleži v
evropskih vodah. Vse bolj nujni so zadostni in zanesljivi podatki o morskih okoljih, zbiranje 
teh podatkov pa bi morali v čim večji meri okrepiti z ustreznimi raziskovalnimi projekti in 
sodelovanjem.

EU je v zadnjem času sistematično vlagala v morske in pomorske raziskave, da bi razvili 
inovativne tehnološke metode, s katerimi bi mogli sprostiti ogromni potencial morskega 
okolja ter s trajnostnim črpanjem naravnih, živilskih, energetskih in bioloških virov doseči 
rast in delovna mesta. V potekajočem sedmem okvirnem programu je ribištvu, akvakulturi in 
morski biotehnologiji namenjen velik znesek – a ne dovolj. Glede na povečanje sredstev za 
raziskave v programu Obzorje 2020 bi bilo treba povečati tudi znesek za morske in pomorske 
raziskave.

Medsektorske in interdisciplinarne raziskave so osnova za boljše razumevanje morskih 
ekosistemov in trajnostno gospodarjenje z ribjimi staleži. Okrepiti bi bilo treba industrijska, 
akademska in javna partnerstva, ki zajemajo tudi morske in pomorske raziskave, v razvoj 
inovativnih tehnologij in metod dejavno pritegniti zasebni sektor, zlasti mala in srednja 
podjetja, ter spodbujati uporabne raziskave. Podpora interdisciplinarnim, multidisciplinarnim 
in medsektorskim partnerstvom na področju morskih in pomorskih raziskav bo pripomogla k 
boljšemu razumevanju vodnega okolja, s tem pa samodejno privedla tudi do trajnostnega 
ribištva in akvakulture. V tem okviru bi lahko preučili, ali bi bilo smiselno ustanoviti ustrezno 
skupnost znanja in inovacij pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo.
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Razmisliti bi bilo treba o tesnem sodelovanju raziskovalnih programov s kohezijsko in 
regionalno politiko ter strukturnimi skladi, saj je treba v ribiškem sektorju razviti poglobljen, 
dinamičen in teritorialni pristop k inovacijam, raziskavam in konkurenčnosti. Taka sinergija 
bi omogočila pametne specializacijske strategije in evropskim regijam omogočila spopadanje 
s sodobnimi izzivi, učinkovito usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov programa 
Obzorje 2020, potrebni pa so tudi ukrepi, financirani iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo. 

Med raziskovalci in zainteresiranimi stranmi bi bilo treba ustvariti ozračje vzajemnega 
zaupanja. Z njihovo udeležbo bi se izboljšala kakovost znanstvenih podatkov in znanje, 
potrebno za trajnostno gospodarjenje z morskimi viri. V ribiški panogi se na raziskave 
pogosto gleda kot na oviro za ribiške dejavnosti, kar je treba spremeniti. S priložnostmi za 
mobilnost raziskovalcev, mednarodnim sodelovanjem, izobraževanjem in usposabljanjem na 
visoki ravni, naprednimi tehnologijami in spodbudami za sodelovanje v ribiških dejavnostih 
bi lahko evropsko ribištvo postalo konkurenčno na mednarodni ravni. Razkorak med 
raziskavami in zainteresiranimi stranmi bi lahko premostili tudi z izmenjavo dobre prakse in 
učinkovito izrabo rezultatov iz že obstoječih raziskovalnih programov prek odprtega dostopa. 

Navsezadnje tudi menimo, da je izrecna vključitev morskih in pomorskih raziskav v 
Obzorje 2020 pozitiven korak. Cilji teh raziskav bi morali biti zaradi trajnostnega ribištva in 
akvakulture koristni za morja in oceane. Seveda pa bo brez ustreznih finančnih sredstev ostal 
ogromni potencial sektorja tehnologije in znanosti o morju neizkoriščen, bogastvo morja pa 
bo zaradi prelova izumrlo. Naloga EU je oblikovati posebno proračunsko postavko za 
medsektorske ukrepe, da bi razvili možne sinergije med morskimi in pomorskimi 
meddružbenimi izzivi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene 
in tehnološke temelje z oblikovanjem 
evropskega raziskovalnega prostora, v 
katerem raziskovalci, znanost in 
tehnologija prosto krožijo, in spodbujati 
Unijo, da postane bolj konkurenčna, tudi 
na področju industrije. Da bi te cilje 
uresničila, mora Unija vzpostaviti 
dejavnosti za izvajanje raziskav, 
tehnološkega razvoja in predstavitev, 

(1) Cilj Unije je okrepiti njene znanstvene 
in tehnološke temelje z oblikovanjem 
evropskega raziskovalnega prostora, v 
katerem raziskovalci, znanost in 
tehnologija prosto krožijo, in spodbujati 
Unijo, da postane bolj konkurenčna, tudi 
na področju industrije. Da bi te cilje 
uresničila, bi morala Unija vzpostaviti 
dejavnosti za izvajanje raziskav, 
tehnološkega razvoja in predstavitev, 
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spodbujati mednarodno sodelovanje, 
razširjati in optimizirati rezultate ter 
spodbujati usposabljanje in mobilnost.

spodbujati mednarodno sodelovanje, 
razširjati in optimizirati rezultate ter 
spodbujati visokokakovostno ciljno 
usmerjeno usposabljanje in mobilnost.

Obrazložitev

Izobraževanje in usposabljanje bi morala biti ciljno usmerjena ter upoštevati dejanske 
potrebe evropskih državljanov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij“ pomeni celoten spekter 
dejavnosti na področju raziskav, 
tehnološkega razvoja, predstavitev in 
inovacij, vključno s spodbujanjem 
sodelovanja s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, razširjanjem 
in optimizacijo rezultatov ter spodbujanjem 
usposabljanja in mobilnost raziskovalcev v 
Uniji;

(a) „dejavnosti na področju raziskav in 
inovacij“ pomeni celoten spekter 
dejavnosti na področju raziskav, 
tehnološkega razvoja, predstavitev in 
inovacij, vključno s spodbujanjem 
sodelovanja s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, razširjanjem 
in optimizacijo rezultatov ter spodbujanjem 
visokokakovostnega ciljno usmerjenega 
usposabljanja in mobilnosti raziskovalcev 
v Uniji;

Obrazložitev

Izobraževanje in usposabljanje bi morala biti ciljno usmerjena ter upoštevati dejanske 
potrebe evropskih državljanov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 

1. Povezave in vmesniki se uvedejo med 
prednostnimi nalogami Obzorja 2020 in 
znotraj njih. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni razvoju in uporabi 
ključnih omogočitvenih in industrijskih 
tehnologij, prehodu od odkritja do tržne 
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uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in 
humanističnim znanostim, spodbujanju 
dosežkov evropskega raziskovalnega 
prostora, sodelovanju s tretjimi državami, 
odgovornim raziskavam in inovacijam, 
vključno s spolom, povečanju privlačnosti 
raziskovalnega poklica ter spodbujanju 
čezmejne in medsektorske mobilnosti 
raziskovalcev.

uporabe, interdisciplinarnim raziskavam in 
inovacijam, družbeno-ekonomskim in
humanističnim znanostim, podnebnim 
spremembam, produktivnim morjem in 
oceanom ter trajnostnemu razvoju, 
spodbujanju dosežkov evropskega 
raziskovalnega prostora, sodelovanju s 
tretjimi državami, odgovornim raziskavam 
in inovacijam, vključno s spolom, 
povečanju privlačnosti raziskovalnega 
poklica ter spodbujanju čezmejne in 
medsektorske mobilnosti raziskovalcev.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usmerjeni ukrepi, namenjeni spodbujanju 
sodelovanja z določenimi tretjimi državami 
ali skupinami tretjih držav, se izvajajo na 
podlagi skupnega interesa in vzajemne 
koristi, pri čemer se upoštevajo njihove 
znanstvene in tehnološke zmogljivosti in 
tržne priložnosti ter pričakovan učinek.

Usmerjeni ukrepi, namenjeni spodbujanju 
sodelovanja z določenimi tretjimi državami 
ali skupinami tretjih držav, zlasti s 
strateškimi partnerji Unije, se izvajajo na 
podlagi skupnega interesa in vzajemne 
koristi, pri čemer se upoštevajo njihove 
znanstvene in tehnološke zmogljivosti in 
tržne priložnosti ter pričakovan učinek.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Priloga 2 – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo;

(b) prehranska varnost, trajnostno 
kmetijstvo, trajnostno produktivna morja
in oceani ter biogospodarstvo;

Predlog spremembe 6

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

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

2. prehranska varnost, trajnostno 
kmetijstvo, trajnostno produktivna morja
in oceani ter biogospodarstvo

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

spodbujajo storitve ekosistemov na 
kmetijskih zemljiščih, v gozdovih ter 
sladkih in sladkih vodah in ribogojnic z 
vključevanjem kmetijskih in okoljskih 
ciljev v trajnostno proizvodnjo.

Obrazložitev

Vključene bi morale biti tudi ribogojnice, in sicer zaradi njihove interakcije z morskim 
okoljem ter prispevanja k trajnostni proizvodnji.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so 
skupaj z biotehnološkimi industrijskimi 
panogami pomembni sektorji, ki podpirajo 
biogospodarstvo. Slednje predstavlja velik 
in rastoč trg, ki je po ocenah vreden več 
kot 2 bilijona EUR in 
zagotavlja 20 milijonov delovnih mest, kar 
je leta 2009 v Uniji predstavljalo 9 % vseh 
zaposlenih. Naložbe v raziskave in 
inovacije v okviru tega družbenega izziva 
bodo Evropi omogočile, da prevzame 
vodilni položaj na zadevnih trgih, in imele 
vlogo pri doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 in njenih vodilnih pobudah 
Unija inovacij in Evropa, gospodarna z 
viri.

Kmetijstvo, gozdarstvo, trajnostno ribištvo 
in akvakultura so skupaj z 
biotehnološkimi industrijskimi panogami 
pomembni sektorji, ki podpirajo 
biogospodarstvo. Slednje predstavlja velik 
in rastoč trg, ki je po ocenah vreden več 
kot 2 bilijona EUR in 
zagotavlja 20 milijonov delovnih mest, kar 
je leta 2009 v Uniji predstavljalo 9 % vseh 
zaposlenih. Naložbe v raziskave in 
inovacije v okviru tega družbenega izziva 
bodo Evropi omogočile, da prevzame 
vodilni položaj na zadevnih trgih, in imele 
vlogo pri doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 in njenih vodilnih pobudah 
Unija inovacij in Evropa, gospodarna z 
viri.

Obrazložitev

Ne bi smeli podcenjevati prispevka trajnostnega ribištva in akvakulture.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Oblikovalci politike imajo lahko pomembno vlogo. Pred odločanjem bi morali preučiti in 
upoštevati dejanske potrebe morskih ekosistemov, pa tudi zadevnih zainteresiranih strani. Ne 
bi smeli podcenjevati prispevka ribištva in akvakulture v biogospodarstvu.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Raziskave in inovacije bodo povezane s 
širokim spektrom politik Unije in 
povezanih ciljev, vključno s skupno 
kmetijsko politiko (zlasti politiko za razvoj 
podeželja) in evropskim inovacijskim 
partnerstvom „Produktivnost in trajnostni 
razvoj v kmetijstvu“, skupno ribiško 
politiko, celostno pomorsko politiko, 
Evropskim programom za podnebne 
spremembe, okvirno direktivo o vodah, 
okvirno direktivo o morski strategiji, 
akcijskim načrtom za gozdarstvo, tematsko 
strategijo za zaščito tal, strategijo Unije za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, 
strateškim načrtom za energetsko 
tehnologijo, industrijskimi in inovativnimi 
politikami Unije, politikami zunanje in 
razvojne pomoči, strategijo za zdravstveno 
varstvo rastlin, strategijami za zdravje in 
dobro počutje živali ter ureditvenimi okviri 
za varstvo okolja, zdravja in varnosti, za 
spodbujanje učinkovite rabe virov in 
ukrepov za podnebne spremembe ter za 
zmanjšanje količine odpadkov. Boljše 
vključevanje celotnega cikla, tj. od 
temeljnih raziskav do inovacij, v povezane 
politike Unije bo znatno izboljšalo 
evropsko dodano vrednost, zagotovilo 
učinke vzvoda, povečalo družbeni pomen, 
prispevalo k preskrbi z zdravimi živili in 
pomagalo pri nadaljnjem razvoju 
trajnostnega upravljanja s kopnim, morji, 
celinskimi vodami in oceani ter trgi 
biogospodarstva.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki temeljijo na izzivih in se 
osredotočajo na družbene in gospodarske 
koristi ter posodobitev sektorjev in trgov, 
povezanih z biogospodarstvom, so podprti 
s pomočjo multidisciplinarnega pristopa, ki
pospešuje inovacije in vodi v razvoj novih 
praks, izdelkov in procesov. Teži tudi k 
obsežnemu pristopu k inovacijam, ki 
obsega vse od tehnoloških, netehnoloških, 
organizacijskih, gospodarskih in družbenih 
inovacij do, na primer, novih poslovnih 
modelov, trženja blagovnih znamk in 
storitev.

Ukrepi, ki temeljijo na izzivih in se 
osredotočajo na družbene in gospodarske 
koristi ter posodobitev sektorjev in trgov, 
povezanih z biogospodarstvom, so podprti 
s pomočjo multidisciplinarnega in 
medsektorskega pristopa z različno 
tematiko, boljšega usklajevanja med 
raziskovalci in vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi, kar pospešuje 
inovacije in vodi v razvoj novih praks, 
izdelkov in procesov. Teži tudi k 
obsežnemu pristopu k inovacijam, ki 
obsega vse od tehnoloških, netehnoloških, 
organizacijskih, gospodarskih in družbenih 
inovacij do, na primer, novih poslovnih 
modelov, trženja blagovnih znamk in 
storitev.

Obrazložitev

Zaradi različnih izzivov, s katerimi se mora spoprijeti EU, so potrebne učinkovite in usklajene 
raziskave z medsektorskim pristopom. Za to pa so odločilnega pomena strokovno znanje in 
izkušnje vseh zainteresiranih strani.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Polna uporaba virov vodnih živali (c) Polna uporaba ribištva, akvakulture, 
morske biotehnologije in vodnih virov s 
trajnostnim upravljanjem ribištva

Obrazložitev

Vodno okolje zajema žive in nežive vire. Potrebno je torej trajnostno upravljanje ribištva, pri 
čemer bodo upoštevane tako potrebe ekosistemov kot ribičev.



PE492.588v02-00 12/20 AD\913182SL.doc

SL

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Cilj je trajnostno izkoriščanje vodnih
virov, da bi kar najbolj povečali družbene 
in gospodarske koristi/donose evropskih 
oceanov in morij ter celinskih voda 
(sladka in slana voda ter somornica). 
Produktivna morja in oceani bi lahko 
zagotovili blaginjo ribiškega sektorja ter 
zaščito morske biotske raznovrstnosti, kar 
je mogoče zagotoviti s trajnostnim 
razvojem ribištva in akvakulture.
Dejavnosti se osredotočajo na to, da bi kar 
najbolj prispevale k zanesljivi preskrbi s 
hrano z razvojem trajnostnega in okolju 
prijaznega ribolova in konkurenčne 
evropske akvakulture z vsemi zadevnimi 
morskimi vrstami in proizvodnimi sistemi 
v okviru svetovnega gospodarstva ter 
povečale pomorske inovacije s pomočjo 
biotehnologije za pametno „modro“ rast, 
tako da bodo omogočene trajnostne in 
inovativne rešitve, da bomo sprostili 
ogromni potencial morij. Glede na močno 
sovisnost med izkoriščanimi živimi 
vodnimi viri in okoljem je splošni cilj 
razviti medsektorska morska in pomorska 
znanstvena in tehnološka znanja, da se 
čim bolje izkoristi potencial morskih in 
pomorskih panog ob hkratnem varstvu 
morskega okolja in prilagajanju na 
podnebne spremembe. Ta usklajeni 
strateški pristop k morskim in pomorskim 
raziskavam za vse izzive in stebre 
programa Obzorje 2020 bo podprl tudi 
izvajanje ustreznih politik Unije in tako 
prispeval k uresničevanju glavnih ciljev 
„modre rasti“ in socialni blaginji 
evropskega sektorja morske hrane (v vsej 
verigi, od proizvodnje do potrošnika). 
Medsektorskim ukrepom bo namenjena 
posebna proračunska postavka.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi izpolnili dejanske potrebe ribiškega 
in akvakulturnega sektorja, je pomembno, 
da bodo raziskave ciljno usmerjene. Za to 
je potrebno sodelovanje med raziskovalci 
in vsemi zainteresiranimi stranmi na vseh 
ravneh (ribiči, podjetji, potrošniki, 
oblikovalci politike idr.) in učinkovito 
usklajevanje obstoječih zadevnih 
raziskovalnih ustanov. Na ta način bo 
mogoče vzpostaviti vzajemno zaupanje 
med zainteresiranimi stranmi, kar bo 
omogočilo dolgoročno trajnostno 
gospodarjenje z morskimi viri. Poleg tega 
bi lahko imela pomembno vlogo 
izmenjava dobre prakse in učinkovita 
uporaba rezultatov iz že obstoječih 
raziskovalnih programov prek odprtega 
dostopa. Glede na precejšnje pomanjkanje 
verodostojnih znanstvenih podatkov bi 
bilo treba okrepiti ustrezne obstoječe 
mehanizme (na primer EMODnet). 
Omogočiti bi bilo treba nove evropske 
raziskovalne projekte za zbiranje podatkov 
in zagotovitev enostavnega prostega 
dostopa.

Obrazložitev

Za izboljšanje raziskovalnih podatkov in znanja, potrebnega za učinkovito izvajanje sprejetih 
ukrepov, je potrebno vzdušje vzajemnega zaupanja med raziskovalci predstavniki ribiškega 
sektorja (panoge, mala in srednja podjetja, potrošniki, oblikovalci politike itd.). Ciljno 
usmerjene raziskave in znanstveni podatki bodo prispevali k zadovoljevanju tehničnih, 
družbenih in gospodarskih potreb tega sektorja in okoljskih zahtev.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omogočiti je treba sodelovanje in tesnejše 
povezave med tistimi, ki opravljajo morske 
in pomorske raziskave, ter raziskovalci z 
drugih področij (okolje, energija, promet 
itd.). Ta področja se dopolnjujejo, zato je 
med njimi treba vzpostaviti tesnejše 
povezave.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ob tem je treba nujno skušati zapolniti 
praznino med temeljnimi in uporabnimi 
raziskavami ter poudariti, da odličnost v 
raziskavah pomeni obe področji.

Obrazložitev

V osrčju programa Obzorje 2020 je pot do odličnosti, upoštevati pa bi bilo treba, da to velja 
tudi za uporabne raziskave. Obzorje 2020 namenja pozornost inovacijam in praktični uporabi 
znanja in raziskav.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sinergija in tesnejše sodelovanje s 
strukturnimi skladi bosta pomagala 
spodbuditi morske in pomorske raziskave 
ter prinesla pozitivne rezultate na okoljski, 
družbeni in gospodarski ravni. Tudi 
financiranje projektov iz različnih virov 
bo pomagalo spodbuditi regije k udeležbi 
v raziskovalnih prizadevanjih EU.



AD\913182SL.doc 15/20 PE492.588v02-00

SL

Obrazložitev

Morsko okolje in z njim povezane dejavnosti imajo v evropskem družbenem in gospodarskem 
razvoju pomembno vlogo, še posebej pa v razvoju evropskih regij. Sodelovanje s strukturnimi 
skladi bo s ciljnimi ukrepi na nacionalni in regionalni ravni pozitivno vplivalo na ribiški 
sektor.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi preprečili prekrivanje in podprli 
dejavno udeležbo ribiškega sektorja v 
evropskih projektih, je potrebno tesnejše 
sodelovanje in dobro usklajevanje z 
Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo.

Obrazložitev

Da bi preprečili prekrivanje in podvojevanje ukrepov programa Obzorje 2020 in ukrepov, 
financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, je potrebno učinkovito 
usklajevanje in dopolnjevanje med njimi.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka c – odstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi skladnosti s skupno ribiško 
politiko se pri teh dejavnostih upošteva 
tudi pristop od spodaj navzgor in nameni 
več pozornosti sodelovanju na nacionalni 
in regionalni ravni.

Obrazložitev

Evropski pristop od zgoraj navzdol v ribiškem sektorju ni uspel, torej je vsekakor potrebno 
boljše komuniciranje z zainteresiranimi stranmi. V morskih in pomorskih raziskavah imajo 
regije pomembno vlogo. Obalne in otoške skupnosti lahko predlagajo raziskave in inovacije 
na podlagi svojega strokovnega in praktičnega znanja.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vedno večji učinki podnebnih sprememb 
in okoljskih težav, kot so vedno večja 
zakisanost oceanov, topljenje ledu na 
Arktiki, degradacija tal in njihova uporaba, 
pomanjkanje vode, kemijsko onesnaženje 
in izguba biotske raznovrstnosti, kažejo, da 
se naš planet bliža trajnostnim mejam. Če 
na primer ne bo izboljšav glede učinkovite 
rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 

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

rabe, bo povpraševanje po vodi v dvajsetih 
letih ponudbo preseglo za 40 %. Gozdovi 
izginjajo izredno hitro, in sicer 5 milijonov 
hektarov na leto. Medsebojni vplivi med 
surovinami lahko povzročijo sistemsko 
tveganje – izčrpanost enega vira lahko 
pomeni prelomno točko za druge surovine 
in ekosisteme. Glede na sedanje stanje 
bodo za podporo naraščajočega svetovnega 
prebivalstva do leta 2050 potrebna količina 
virov, enaka več kot dvema planetoma 
Zemlja.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obravnavanje razpoložljivosti surovin 
poziva k usklajenim prizadevanjem na 
področju raziskav in inovacij na številnih 
področjih in sektorjih, ki bo pripomogel k 
zagotavljanju varnih, ekonomsko 
upravičenih, okolju prijaznih in družbeno 
sprejemljivih rešitev v celotni vrednostni 
verigi (iskanje, črpanje, predelava, 
ponovna uporaba, recikliranje in 
nadomeščanje). Z vodo povezani izzivi 
zajemajo porabo vode v podeželskem, 
mestnem in industrijskem okolju ter 
varstvo vodnih in morskih ekosistemov. 
Inovacije na teh področjih bodo zagotovile 
priložnosti za rast in delovna mesta ter 
inovativne možnosti, ki vključujejo 
znanost, tehnologijo, gospodarstvo, 
politiko in upravljanje. Zato se pripravlja 
vzpostavitev evropskih inovacijskih 
partnerstev za učinkovito rabo vode in
surovine.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) prizadevanja, da bi evropski modeli 
socialne kohezije in blaginje postali 
mednarodna merila uspešnosti; ter da bi 
se spoštovala priporočila Mednarodne 
organizacije dela za okrepitev raziskav in 
izobraževanja s področja zdravja, higiene 
in varnosti pri delu.

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Podpiranje razvoja, izvajanja in 
spremljanja evropske kmetijske in ribiške 
politike ter politike za akvakulturo, 
vključno z varnostjo hrane in zanesljivo 
preskrbo z njo, in razvojem 
biogospodarstva, npr. z napovedmi glede 
proizvodnje pridelkov, tehničnimi in 
družbeno-ekonomskimi analizami ter 
modeliranjem, pa tudi z znanstveno in 
tehnično osnovo za upravljanje ribištva.

Obrazložitev

Znanstvena in tehnična osnova bo prispevala k trajnostnemu upravljanja ribištva, na primer z 
uporabo selektivne opreme in drugih okolju prijaznih orodij.
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Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga 1 – del V – točka 3 – točka c – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Razvoj nadarjenih, kvalificiranih in 
podjetniških ljudi s pomočjo dejavnosti 
izobraževanja in usposabljanja

(c) Razvoj nadarjenih, kvalificiranih in 
podjetniških ljudi s pomočjo dejavnosti 
visokokakovostnega in ciljnega 
izobraževanja in usposabljanja

Obrazložitev

Izobraževanje in usposabljanje bi morala biti ciljno usmerjena ter upoštevati dejanske 
potrebe evropskih državljanov.
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