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Skupni predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je v preteklosti s 
pomočjo raziskav, ki so temeljile na 
živalih, znatno napredovalo zdravljenje 
številnih zdravstvenih stanj ljudi, 
prispevale pa so tudi k zdravju živali, ter 
opozarja, da čeprav je končni cilj postopna 
odprava uporabe živali v znanstvene 
namene, metode, ki ne vključujejo živali, 
še niso na voljo na vseh področjih 
znanstvenih raziskav; poudarja tudi, da so 
v nekaterih primerih še vedno potrebni 
poskusi na živalih, da se pridobi znanstveni 
vpogled v dolgotrajno iskanje učinkovitih 
zdravil za nekatere bolezni, ker še niso na 
voljo metode brez živali; poleg tega 
potrjuje, da morajo poskusi, v katerih se 
uporabljajo živali, ker ni na voljo metod, ki 
jih ne vključujejo, potekati v optimalnih 
pogojih, kjer se v čim večji meri zmanjšajo 
bolečine, stiska in trpljenje živali ter se 
ščiti njihova dobrobit;

2. poudarja, da je v preteklosti s 
pomočjo raziskav, ki so temeljile na 
živalih, znatno napredovalo zdravljenje 
številnih zdravstvenih stanj ljudi, 
prispevale pa so tudi k zdravju živali, ter 
opozarja, da čeprav je končni cilj postopna 
odprava uporabe živali v znanstvene 
namene, metode, ki ne vključujejo živali, 
še niso na voljo na vseh področjih 
znanstvenih raziskav; poudarja tudi, da so 
v nekaterih primerih še vedno potrebni 
poskusi na živalih, da se pridobi znanstveni 
vpogled v dolgotrajno iskanje učinkovitih 
zdravil za nekatere bolezni, ker še niso na 
voljo metode brez živali; poudarja, da 
Skupno raziskovalno središče priznava, da 
lahko veliko zanašanje na testiranje na 
živalih ovira napredek na nekaterih 
področjih raziskav bolezni1, na katerih 
modeli z uporabo živali ne zajamejo 
ključnih značilnosti bolezni pri ljudeh, in 
meni, da bi prehod na alternativne modele 
lahko omogočil nove preboje; poleg tega 
potrjuje, da morajo poskusi, v katerih se 
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uporabljajo živali, ker ni na voljo metod, ki 
jih ne vključujejo, potekati v optimalnih 
pogojih, kjer se v čim večji meri zmanjšajo 
bolečine, stiska in trpljenje živali ter se 
ščiti njihova dobrobit;

______________
1 Dura, Adelaide; Gribaldo, Laura; 
Deceuninck, Pierre (2021): EURL 
ECVAM Review of non animal models in 
biomedical research - Neurodegenerative 
Diseases (Referenčni laboratorij Evropske 
unije za alternativne metode testiranju na 
živalih: Pregled modelov, ki ne 
vključujejo živali, v biomedicinskih 
raziskavah – nevrodegenerativne bolezni). 
Evropska komisija, Skupno raziskovalno 
središče (JRC) [Dataset] PID: 
http://data.europa.eu/89h/a8fd26ef-b113-
47ab-92ba-fd2be449c7eb 
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7. poudarja, da je lahko v načrt 
dejavno vključen zasebni sektor, zlasti 
podjetja, ki se želijo preusmeriti na modele 
brez uporabe živali, ter zagonska podjetja, 
ki te modele razvijajo in izpopolnjujejo, s 
sodelovalnimi pristopi, namenjenimi 
postopni odpravi testiranja na živalih; 
meni, da bi morali vladni organi prevzeti 
usklajevanje ter začeti pozitiven in ploden 
dialog s sektorjem, namenjen iskanju 
rešitev od spodaj navzgor; poziva k bolj 
usklajenemu in medsektorskemu pristopu 
za celotno Unijo v vseh državah članicah in 
agencijah EU;

7. poudarja, da je lahko v načrt 
dejavno vključen zasebni sektor, zlasti 
podjetja, ki se želijo preusmeriti na modele 
brez uporabe živali, ter zagonska podjetja, 
ki te modele razvijajo in izpopolnjujejo, s 
sodelovalnimi pristopi, namenjenimi 
postopni odpravi testiranja na živalih; 
meni, da bi morali vladni organi prevzeti 
usklajevanje ter začeti pozitiven in ploden 
dialog s sektorjem, namenjen iskanju 
rešitev od spodaj navzgor; poziva k bolj 
usklajenemu in medsektorskemu pristopu 
za celotno Unijo v vseh državah članicah in 
agencijah EU, tudi prek medsektorskega 
Evropskega partnerstva za alternativne 
pristope testiranju na živalih;

Or. en
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8. poziva Komisijo, naj v sodelovanju 
z državami članicami prednost daje 
ukrepom za izobraževanje, usposabljanje in 
prekvalifikacijo znanstvenikov, 
raziskovalcev in tehnikov na področju 
uporabe naprednih modelov, ki ne 
vključujejo živali, in izmenjave primerov 
dobre prakse ter ozavešča tiste, ki 
sodelujejo pri ocenjevanju predlogov 
projektov in dodeljevanju sredstev, o 
potrjenih modelih, ki ne uporabljajo živali;

8. poziva Komisijo, naj v sodelovanju 
z državami članicami prednost daje 
ukrepom za izobraževanje, usposabljanje in 
prekvalifikacijo znanstvenikov, 
raziskovalcev in tehnikov na področju 
uporabe naprednih modelov, ki ne 
vključujejo živali, in izmenjave primerov 
dobre prakse ter ozavešča izvedence za 
oceno varnosti in tiste, ki sodelujejo pri 
ocenjevanju predlogov projektov in 
dodeljevanju sredstev, o potrjenih modelih, 
ki ne uporabljajo živali;
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