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Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 5

(5) Skupnost mora ob upoštevanju 
raziskovalnih potreb vseh politik Skupnosti 
in na osnovi široko razširjene pomoči s 
strani evropske industrije, znanstvenih 
skupnosti, univerz in drugih interesnih 
skupin določiti znanstvene in tehnološke 
cilje, ki jih je treba doseči v okviru njenega 
sedmega okvirnega programa v obdobju 
2007 do 2013.

(5) Skupnost mora ob upoštevanju 
raziskovalnih potreb vseh politik Skupnosti 
in na osnovi široko razširjene pomoči s 
strani evropske industrije, znanstvenih 
skupnosti, univerz in drugih interesnih 
skupin določiti znanstvene in tehnološke 
cilje ter cilje v zvezi s finančnimi sredstvi, ki 
jih je treba doseči v okviru njenega sedmega 
okvirnega programa v obdobju 2007 do 
2013.

Or. el

Obrazložitev

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja sedmega okvirnega programa je bistveno ohranjanje 
predlogov Komisije za finančno perspektivo 2007–2013.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 6

(6) Ti cilji morajo graditi na dosežkih 
šestega okvirnega programa v smeri 
oblikovanja Evropskega raziskovalnega 
prostora in jih voditi naprej i k razvoju 
gospodarstva in družbe znanja v Evropi. 
Med temi cilji so še zlasti pomembni 
naslednji:

(6) Ti cilji morajo graditi na dosežkih 
šestega okvirnega programa v smeri 
oblikovanja Evropskega raziskovalnega 
prostora in jih voditi naprej k razvoju 
gospodarstva in družbe znanja v Evropi, ki 
bodo izpolnili cilje lizbonske strategije v 
vseh sektorskih politikah Skupnosti. Med 
temi cilji so še zlasti pomembni naslednji:

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) Neprekinjenost med šestim in sedmim 
okvirnim programom o instrumentih, ki se 
uporabljajo za podporo raziskovanja s 
sodelovanjem, je izrednega pomena. Vsake 
predlagane novosti se morajo uporabljati le 
na okvirni osnovi in s proračunom, 
namenjenim v ta namen. Večina 
proračuna, dodeljenega mednarodnemu 
raziskovanju s sodelovanjem, mora biti 
dodeljena prek obstoječih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 17

(17) Sedmi okvirni program dopolnjuje 
dejavnosti, ki se izvajajo v državah članicah 
ter tudi druge ukrepe Skupnosti, ki so nujni 
za celotna strateška prizadevanja za 
uresničevanje lizbonskih ciljev in ki 
potekajo vzporedno z ukrepi na področju 
strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 

(17) Sedmi okvirni program dopolnjuje 
dejavnosti, ki se izvajajo v državah članicah 
ter tudi druge ukrepe Skupnosti, ki so nujni 
za celotna strateška prizadevanja za 
uresničevanje lizbonskih ciljev in ki 
potekajo vzporedno z ukrepi na področju 
strukturnih skladov, kmetijstva, v okviru 
evropskega kmetijskega modela na osnovi 
inovativnega posredovanja in raziskav na 
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zaposlovanja in okolja. področju novih možnosti uporabe ter 
možnosti za kmetijske proizvode, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zaposlovanja in okolja.

Or. el

Obrazložitev

Za pojasnitev področja uporabe 7. okvirnega programa v kmetijskem sektorju je bistvena 
opredelitev metode povezovanja kmetijske politike z raziskovalno politiko.

Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 19

(19) Glede na s široko podporo razširjeni 
obseg ukrepov okvirnega programa, močen 
učinek povečanja sredstev financiranja na 
nacionalne in zasebne naložbe, potrebo, da 
se Skupnosti omogoči soočanje z novimi 
znanstvenimi in tehnološkimi izzivi, 
bistveno vlogo posredovanja Skupnosti pri 
povečanju uspešnosti in učinkovitosti 
evropskega raziskovalnega sistema in 
prispevek obsežnejšega sedmega okvirnega 
programa k poživitvi Lizbonske strategije je 
nujno potrebno podvojiti proračun EU, 
namenjen raziskavam.

(19) Glede na s široko podporo razširjeni 
obseg ukrepov okvirnega programa, močen 
učinek povečanja sredstev financiranja na 
nacionalne in zasebne naložbe, potrebo, da 
se Skupnosti omogoči soočanje z novimi 
znanstvenimi in tehnološkimi izzivi, 
bistveno vlogo posredovanja Skupnosti pri 
povečanju uspešnosti in učinkovitosti 
evropskega raziskovalnega sistema in 
prispevek obsežnejšega sedmega okvirnega 
programa k poživitvi Lizbonske strategije je 
nujno potrebno najmanj podvojiti proračun 
EU, namenjen raziskavam.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Integrirani projekti ne pomenijo 
nujno velikih projektov glede na udeležence 
in/ali proračun. Velikost projekta je 
odvisna od področja uporabe, ciljev in 
tematskega področja. Za uspešen IP je 
bistvena sprostitev potrebne kritične mase.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 20 b (novo)

(20b) Obravnavati je treba jasno 
opredelitev in obseg v zvezi z vsakim 
instrumentom. Med fazo izvajanja sedmega 
okvirnega programa ne smejo ostati nobene 
nadaljnje spremembe in odprta vprašanja. 
Med trajanjem programa je treba ohraniti 
predpisana pravila. Vse negotovosti v zvezi 
z instrumenti in pravili je treba pojasniti že 
v okviru šestega okvirnega programa. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 19
Člen 7, odstavek 1

1. Komisija najpozneje do leta 2010 ob 
pomoči zunanjih strokovnjakov pripravi 
vmesno oceno tega okvirnega programa in 
njegovih posebnih programov glede 
kakovosti raziskovalnih dejavnosti, ki so v 
teku, in napredka v smeri zastavljenih ciljev.

1. Komisija najpozneje do leta 2010 v 
postopku sodelovanja z zunanjimi 
strokovnjaki in civilno družbo pripravi 
vmesno oceno tega okvirnega programa in 
njegovih posebnih programov glede 
kakovosti raziskovalnih dejavnosti, ki so v 
teku, in napredka v smeri zastavljenih ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Civilna družba mora sodelovati pri postopku ocenjevanja za zagotovitev preglednosti in 
demokracije pri odločitvah v zvezi z raziskovalnimi skladi EU. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 20
Priloga I, I SODELOVANJE, Mednarodno sodelovanje, točki 2 in 3 (novo)

Mednarodno sodelovanje Mednarodno sodelovanje
Ukrepi za mednarodno sodelovanje v okviru 
tega dela okvirnega programa bodo:

Ukrepi za mednarodno sodelovanje v okviru 
tega dela okvirnega programa bodo:

• Odprtje vseh dejavnosti, ki se izvajajo na 
tematskih področjih, za raziskovalce in 

• Odprtje vseh dejavnosti, ki se izvajajo na 
tematskih področjih, za raziskovalce in 



AM\580690SL.doc 5/16 PE 362.714v01-00

SL

raziskovalne institucije iz tretjih držav, pri 
čemer si je treba še posebej prizadevati, da 
se jih spodbudi k temu, da izkoristijo to 
priložnost. 

raziskovalne institucije iz tretjih držav, pri 
čemer si je treba še posebej prizadevati, da 
se jih spodbudi k temu, da izkoristijo to 
priložnost. 

• Posebne dejavnosti mednarodnega 
sodelovanja so najpomembnejše in vidno 
orodje za mednarodno sodelovanje. 
Okrepiti jih je treba s posebnim poudarkom 
na dejavnostih v sosednih državah Evrope 
(zahodni Balkan, države Sredozemskega in 
Črnega morja) v skladu z „evropsko 
sosedsko politiko“ in drugimi pomembnimi 
evropskimi pobudami, kot je „akcijski načrt 
EU za balkanske države na področju 
znanosti in tehnologije“, sprejet junija 
2003.

• Bistveno je sodelovanje tretjih držav pri 
„glavnih“ dejavnostih novega OP. Odprtje 
in sodelovanje se morata nadaljevati, 
vključno s financiranjem za „ciljne države 
INCO“ (države v razvoju).   Vseeno mora 
biti to odprtje bolj ciljno naravnano in 
dejavno, zlasti v državah, ki so pomemben 
znanstveni potencial na posebnih 
področjih, ki so lahko koristna za evropsko 
raziskovalno skupnost.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Janusz Wojciechowski

Predlog spremembe 21
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 1. Zdravje, Cilj

Izboljšanje zdravja evropskih državljanov in 
povečanje konkurenčnosti evropskih 
industrijskih sektorjev in podjetij, povezanih 
z zdravjem, ob obravnavi svetovnih 
zdravstvenih problemov, vključno s 
pojavljajočimi se epidemijami. Poudarek bo 
na translacijskih raziskavah (prenos 
temeljnih odkritij v klinično prakso), na 
razvijanju in potrjevanju novih terapij, 
metod za spodbujanje zdravja in preventivo, 
diagnostičnega orodja in tehnologij ter tudi 
na trajnostnih in učinkovitih sistemih 

Izboljšanje zdravja evropskih državljanov in 
povečanje konkurenčnosti evropskih 
industrijskih sektorjev in podjetij, povezanih 
z zdravjem, ob obravnavi svetovnih 
zdravstvenih problemov, vključno s 
pojavljajočimi se epidemijami. Poudarek bo 
na translacijskih raziskavah (prenos 
temeljnih odkritij v klinično prakso), na 
razvijanju in potrjevanju novih terapij, 
metod za spodbujanje zdravja in preventivo 
bolezni in invalidnosti, diagnostičnega 
orodja in tehnologij ter tudi na trajnostnih in 
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zdravstvenega varstva. učinkovitih sistemih zdravstvenega varstva. 

Or. pl

Obrazložitev

Preventiva invalidnosti je prav tako pomembna kot preventiva bolezni in jo je zato treba 
vključiti v okvirni program.

Predlog spremembe, ki ga vloži Janusz Wojciechowski

Predlog spremembe 22
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 1. Zdravje, Utemeljitev, drugi odstavek

Klinične raziskave številnih bolezni (npr. 
rak, bolezni srca in ožilja, duševne in 
nevrološke bolezni, zlasti tiste, povezane s 
staranjem, kot sta Alzheimerjeva in 
Parkinsonova bolezen) temeljijo na 
mednarodnih poskusih v več centrih, da bi v 
kratkem časovnem okviru dobili zahtevano 
število pacientov. Epidemiološke raziskave 
zahtevajo veliko raznovrstnost populacij in 
mednarodnih omrežij, da bi prišli do 
pomembnih ugotovitev. Razvijanje novih 
možnosti za diagnosticiranje in zdravljenje 
redkih zdravstvenih motenj prav tako 
zahteva večdržavne pristope, da bi povečali 
število pacientov za vsako študijo. Izvajanje 
raziskav, ki jih usmerja zdravstvena politika, 
na evropski ravni omogoča primerjave 
modelov, sistemov, podatkov in vzorcev 
pacientov, shranjenih v nacionalnih 
podatkovnih zbirkah in biobankah.

Klinične raziskave številnih bolezni (npr. 
revmatične bolezni, rak, bolezni srca in 
ožilja, duševne in nevrološke bolezni, zlasti 
tiste, povezane s staranjem, kot sta 
Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen) 
temeljijo na mednarodnih poskusih v več 
centrih, da bi v kratkem časovnem okviru 
dobili zahtevano število pacientov. 
Epidemiološke raziskave zahtevajo veliko 
raznovrstnost populacij in mednarodnih 
omrežij, da bi prišli do pomembnih 
ugotovitev. Razvijanje novih možnosti za 
diagnosticiranje in zdravljenje redkih 
zdravstvenih motenj prav tako zahteva 
večdržavne pristope, da bi povečali število 
pacientov za vsako študijo. Izvajanje 
raziskav, ki jih usmerja zdravstvena politika, 
na evropski ravni omogoča primerjave 
modelov, sistemov, podatkov in vzorcev 
pacientov, shranjenih v nacionalnih 
podatkovnih zbirkah in biobankah.

Or. pl

Obrazložitev

Zaradi precejšnjega števila ljudi z artritisom (več kot 100 milijonov znotraj EU v skladu z 
EULAR) je treba revmatične bolezni vključiti v okvirni program.

Predlog spremembe, ki ga vloži Janusz Wojciechowski

Predlog spremembe 23
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 1. Zdravje, Dejavnosti, točka 2, četrta alinea
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– Translacijske raziskave na področju težkih 
bolezni: rak, bolezni srca in ožilja, 
diabetes/debelost; redke bolezni; in drugih 
kroničnih bolezni (npr. osteoartritis). 
Razvijanje strategij, usmerjenih v pacienta, 
od preprečevanja do postavljanja diagnoze 
in zdravljenja, vključno s kliničnimi 
raziskavami.

– Translacijske raziskave na področju težkih 
bolezni: revmatične bolezni, rak, bolezni 
srca in ožilja, diabetes/debelost; redke 
bolezni; in drugih kroničnih bolezni (npr. 
osteoartritis). Razvijanje strategij, 
usmerjenih v pacienta, od preprečevanja do 
postavljanja diagnoze in zdravljenja, 
vključno s kliničnimi raziskavami.

Or. pl

Obrazložitev

Zaradi precejšnjega števila ljudi z artritisom (več kot 100 milijonov znotraj EU v skladu z 
EULAR) je treba revmatične bolezni vključiti v okvirni program.

Predlog spremembe, ki ga vloži Janusz Wojciechowski

Predlog spremembe 24
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 1. Zdravje, Dejavnosti, točka 3, druga alinea

– Kakovost, učinkovitost in solidarnost 
zdravstvenih sistemov, vključno z 
zdravstvenimi sistemi v prehodu. Prenos 
učinkovitih posegov v odločitve na področju 
upravljanja, da bi zagotovili ustrezno 
preskrbo s človeškimi viri, preučili 
dejavnike, ki vplivajo na pravico dostopa do 
visokokakovostnega zdravstvenega varstva, 
vključno s preučitvijo sprememb v 
populaciji (npr. staranje, mobilnost in 
migracije ter menjava delovnega mesta).

– Kakovost, učinkovitost in solidarnost 
zdravstvenih sistemov, vključno z 
zdravstvenimi sistemi v prehodu. Prenos 
učinkovitih posegov v odločitve na področju 
upravljanja, da bi zagotovili ustrezno 
preskrbo s človeškimi viri, preučili 
dejavnike, ki vplivajo na pravico dostopa do 
visokokakovostnega zdravstvenega varstva, 
ne glede na materialno stanje ali kraj 
prebivališča, vključno s preučitvijo 
sprememb v populaciji (npr. staranje, 
mobilnost in migracije ter menjava 
delovnega mesta).

Or. pl

Obrazložitev

Cilj mora biti omogočanje dostopa do zdravstvenega varstva ne glede na materialno stanje
ali kraj prebivališča (mesto ali vas). To vprašanje mora biti vključeno v zdravstvene 
raziskovalne programe. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Janusz Wojciechowski

Predlog spremembe 25
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 1. Zdravje, Dejavnosti, točka 3, tretja alinea

– Boljše preprečevanje bolezni in boljša – Boljše preprečevanje bolezni in 



PE 362.714v01-00 8/16 AM\580690SL.doc

SL

uporaba zdravil. Razvoj učinkovitega 
javnozdravstvenega varstva, ki se ukvarja s 
širšimi determinantami zdravja (kot na 
primer stres, prehrana ali okoljski dejavniki).

invalidnosti in boljša uporaba zdravil. 
Razvoj učinkovitega javnozdravstvenega 
varstva, ki se ukvarja s širšimi 
determinantami zdravja (kot na primer stres,
prehrana ali okoljski dejavniki).

Or. pl

Obrazložitev

Preventiva invalidnosti je prav tako pomembna kot preventiva bolezni in jo je zato treba 
vključiti v okvirni program.

Predlog spremembe, ki ga vloži David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 26
Priloga I, I SODELOVANJE, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Utemeljitev, 

odstavek 1

Inovacije in razvijanje znanja na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in 
uporabe bioloških virov (mikroorganizmi, 
rastline, živali) bodo zagotovili osnovo za 
nove, trajnostne, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode za kmetijstvo, 
ribištvo, prehrambno, zdravstveno, 
gozdarsko in sorodne industrije. To bo v 
skladu z evropsko strategijo o znanosti o 
življenju in biotehnologiji pomagalo
povečati konkurenčnost evropskih družb na 
področju biotehnologije in prehrane, zlasti 
visokotehnoloških MSP, ter ob tem 
izboljšati socialno varstvo in blaginjo. 
Raziskovanje varnosti prehranske verige 
ljudi in živali, s prehrano povezanih bolezni, 
izbire prehrane in vpliva hrane in 
prehranjevanja na zdravje bodo pomagali pri 
boju proti motnjam, povezanim s prehrano 
(npr. debelost, alergije), in nalezljivim 
boleznim (npr. transmisivna spongiformna 
encefalopatija, aviarna influenca) in 
istočasno pomembno prispevali k izvajanju 
obstoječih in oblikovanju prihodnjih politik 
in predpisov na področju javnega zdravja, 
zdravja živali in rastlin ter varstva 
potrošnikov.

Inovacije in razvijanje znanja na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in 
uporabe bioloških virov (mikroorganizmi, 
rastline, živali) bodo zagotovili osnovo za 
nove, trajnostne, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode za kmetijstvo, 
ribištvo, prehrambno, zdravstveno, 
gozdarsko in sorodne industrije. Trajnostna 
proizvodnja zdrave hrane in drugih 
proizvodov ter tudi evropska strategija o 
znanosti o življenju in biotehnologiji bosta 
pomagali povečati konkurenčnost evropskih 
družb na področju biotehnologije in 
prehrane, zlasti MSP, ter ob tem izboljšati 
socialno varstvo in blaginjo. Raziskovanje 
varnosti prehranske verige ljudi in živali, s 
prehrano povezanih bolezni, trajnostne
izbire prehrane in vpliva hrane in 
prehranjevanja na zdravje bodo pomagali pri 
boju proti motnjam, povezanim s prehrano 
(npr. debelost, alergije), in nalezljivim 
boleznim (npr. transmisivna spongiformna 
encefalopatija, aviarna influenca) in 
istočasno pomembno prispevali k izvajanju 
obstoječih in oblikovanju prihodnjih politik 
in predpisov na področju javnega zdravja, 
zdravja živali in rastlin ter varstva 
potrošnikov.
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Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbujati raziskave inovacij za ekološko kmetijstvo in druge kmetijske sisteme z 
majhnim vnosom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Markus Pieper

Predlog spremembe 27
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Utemeljitev, 

odstavek 1

Utemeljitev Utemeljitev
Inovacije in razvijanje znanja na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in 
uporabe bioloških virov (mikroorganizmi, 
rastline, živali) bodo zagotovili osnovo za 
nove, trajnostne, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode za kmetijstvo, 
ribištvo, prehrambno, zdravstveno, 
gozdarsko in sorodne industrije. To bo v 
skladu z evropsko strategijo o znanosti o 
življenju in biotehnologiji pomagalo 
povečati konkurenčnost evropskih družb na 
področju biotehnologije in prehrane, zlasti 
visokotehnoloških MSP, ter ob tem izboljšati 
socialno varstvo in blaginjo. Raziskovanje 
varnosti prehranske verige ljudi in živali, s 
prehrano povezanih bolezni, izbire prehrane 
in vpliva hrane in prehranjevanja na zdravje 
bodo pomagali pri boju proti motnjam, 
povezanim s prehrano (npr. debelost, 
alergije), in nalezljivim boleznim (npr. 
transmisivna spongiformna encefalopatija, 
aviarna influenca) in istočasno pomembno 
prispevali k izvajanju obstoječih in 
oblikovanju prihodnjih politik in predpisov 
na področju javnega zdravja, zdravja živali 
in rastlin ter varstva potrošnikov.

Inovacije in razvijanje znanja na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in 
uporabe bioloških virov (mikroorganizmi, 
rastline, živali) bodo zagotovili osnovo za 
nove, trajnostne, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode za kmetijstvo, 
ribištvo, prehrambno, zdravstveno, 
gozdarsko in sorodne industrije. To bo v 
skladu z evropsko strategijo o znanosti o 
življenju in biotehnologiji pomagalo 
povečati konkurenčnost evropskih družb na 
področju biotehnologije in prehrane, zlasti 
visokotehnoloških MSP, ter ob tem izboljšati 
socialno varstvo in blaginjo. Še zlasti je 
treba spodbujati visoko raven udeležbe 
MSP pri raziskavah. Raziskovanje varnosti 
prehranske verige ljudi in živali, s prehrano 
povezanih bolezni, izbire prehrane in vpliva 
hrane in prehranjevanja na zdravje bodo 
pomagali pri boju proti motnjam, povezanim 
s prehrano (npr. debelost, alergije), in 
nalezljivim boleznim (npr. transmisivna 
spongiformna encefalopatija, aviarna 
influenca) in istočasno pomembno prispevali 
k izvajanju obstoječih in oblikovanju 
prihodnjih politik in predpisov na področju 
javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter 
varstva potrošnikov.

Or. de

Obrazložitev

Treba je uporabljati raziskovalne zmogljivosti MSP v Evropi in spodbujati izmenjavo 
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informacij med njimi.
Predlog spremembe, ki ga vloži Markus Pieper

Predlog spremembe 28

Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Utemeljitev, 
odstavek 2

Raznolikost evropskih industrij, dejavnih na 
teh področjih, sicer predstavlja eno od 
prednosti in priložnosti za Evropo, vendar 
istočasno vodi do razdrobljenih pristopov k 
podobnim problemom. Te je mogoče bolje 
reševati z okrepljenim sodelovanjem in 
izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, 
na primer o novih metodologijah, postopkih 
in standardih, ki so posledica spreminjanja 
zakonodaje EU.

Raznolikost evropskih industrij, dejavnih na 
teh področjih, sicer predstavlja eno od
prednosti in priložnosti za Evropo, vendar 
istočasno vodi do razdrobljenih pristopov k 
podobnim problemom. Te je mogoče bolje 
reševati z okrepljenim sodelovanjem in 
izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, 
na primer o novih metodologijah, postopkih 
in standardih, ki so posledica spreminjanja 
zakonodaje EU. Za reševanje 
komunikacijskih vrzeli in izboljšanje 
sodelovanja na področju evropskih 
kmetijskih raziskav bi bilo koristno 
vzpostaviti in razviti internetno podprte 
platforme.

Or. de

Obrazložitev

Skupna internetna platforma je za izboljšanje sodelovanja na ravni EU in boljšo uporabo 
sinergij ustrezno sredstvo za vzpostavitev stika.

Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 29
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Utemeljitev, 

odstavek 2a (novo)

Raznolikost evropskih industrij, dejavnih na 
teh področjih, sicer predstavlja eno od 
prednosti in priložnosti za Evropo, vendar 
istočasno vodi do razdrobljenih pristopov k 
podobnim problemom. Te je mogoče bolje 
reševati z okrepljenim sodelovanjem in 
izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, 
na primer o novih metodologijah, postopkih 
in standardih, ki so posledica spreminjanja 
zakonodaje EU. 

Raznolikost evropskih industrij, dejavnih na 
teh področjih, sicer predstavlja eno od 
prednosti in priložnosti za Evropo, vendar 
istočasno vodi do razdrobljenih pristopov k 
podobnim problemom. Te je mogoče bolje 
reševati z okrepljenim sodelovanjem in 
izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, 
na primer o novih metodologijah, postopkih 
in standardih, ki so posledica spreminjanja 
zakonodaje EU.
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Poudariti je treba tudi uporabne raziskave 
in optimalno širjenje njihovih rezultatov. 
Na splošno je sporočanje rezultatov 
raziskav izredno pomembno, če 
prizadevanja raziskovalcev vsebinsko 
prispevajo k reševanju težav in izzivov, s 
katerimi se srečuje kmetijski sektor. Prav 
tako je enako pomembno, da kmetijske 
raziskave sledijo potrebam, zahtevam in 
izzivom sektorja.

Or. el

Obrazložitev

Vprašanje komunikacije med raziskovalnim in kmetijskim sektorjem ter med raziskavami in 
družbo na splošno mora predstavljati eno ključnih tem za preiskavo med določanjem ciljev, 
načrtovanjem in izvajanjem raziskovalnih programov. Brez pomena je, če raziskave ne 
ustrezajo potrebam kmetov in sektorju na splošno ter ostanejo ločene od izzivov, s katerimi se 
morajo soočiti.

Predlog spremembe, ki ga vloži David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 30
Priloga I, I SODELOVANJE, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Utemeljitev, 

odstavek 3

Številne evropske tehnološke platforme 
prispevajo z določitvijo skupnih 
raziskovalnih prednostnih nalog na 
področjih kot so rastlinska genomika in 
biotehnologija, gozdarstvo in gozdarska 
industrija, svetovno zdravje živali, reja 
domačih živali, prehrana in industrijska 
biotehnologija. Raziskave bodo zagotovile 
tudi bazo znanja, potrebno za podporo: 
skupni kmetijski politiki; vprašanjem v zvezi 
s kmetijstvom in trgovino; predpisom na 
področju varne hrane; zdravju živali v 
Skupnosti, nadzoru bolezni in standardom 
dobrega počutja; in reformi skupne ribiške 
politike, katere namen je zagotoviti 
trajnostni razvoj ribolova in ribogojstva. 
Predviden je tudi prožen odziv na nove 
politične potrebe, zlasti ob upoštevanju 
novih socialnih ali gospodarskih gibanj.

Številne evropske tehnološke platforme 
prispevajo z določitvijo skupnih 
raziskovalnih prednostnih nalog na 
področjih kot so rastlinska genomika in 
biotehnologija, ohranjanje ne-GSO biološke 
raznovrstnosti v kmetijstvu in gozdarstvu, 
gozdarstvo in gozdarska industrija, svetovno 
zdravje živali, reja domačih živali, 
trajnostna raba zemljišč, prehrana in 
industrijska biotehnologija. Raziskave bodo 
zagotovile tudi bazo znanja, potrebno za 
podporo: skupni kmetijski politiki;
vprašanjem v zvezi s kmetijstvom in 
trgovino; predpisom na področju varne 
hrane; zdravju živali v Skupnosti, nadzoru 
bolezni in standardom dobrega počutja; in 
reformi skupne ribiške politike, katere 
namen je zagotoviti trajnostni razvoj 
ribolova in ribogojstva. Predviden je tudi 
prožen odziv na nove politične potrebe, 
zlasti ob upoštevanju novih socialnih ali 
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gospodarskih gibanj.
Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Thijs Bernam

Predlog spremembe 31

Priloga I, I SODELOVANJE, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 
odstavek 1

Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: Omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z izkoriščanjem njihove 
biološke raznovrstnosti; izboljšani pridelki 
in proizvodni sistemi, vključno z ekološkim 
kmetijstvom, kakovostnimi načrti pridelave 
in učinki GSO; trajnostno, konkurenčno in 
večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
razvoj podeželja; dobro počutje živali, reja 
in proizvodnja; zdravje rastlin; trajnostno in 
konkurenčno ribištvo in ribogojstvo; 
nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
zoonozami; varno odlaganje živalskih 
odpadkov; ohranjanje, upravljanje in
izkoriščanje živih vodnih virov, razvijanje
orodij, ki jih potrebujejo načrtovalci politike 
in drugi akterji na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja (krajina, prakse ravnanja z 
zemljišči itd.).

Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: Omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolobika, 
metabonomika, sistemska biologija in 
konvergenčne tehnologije za 
mikroorganizme, vključno s študijo 
metagenoma, rastline in živali, vključno z 
ohranjanjem in trajnostnim izkoriščanjem 
njihove biološke raznovrstnosti; izboljšani 
pridelki in proizvodni sistemi v vsej svoji 
raznovrstnosti, vključno z ekološkim in 
trajnostnim kmetijstvom, kakovostnimi 
načrti pridelave in učinki GSO ter vplivom 
neavtohtonih vrst; trajnostno, konkurenčno 
in večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
razvoj podeželja; dobro počutje živali, reja 
in proizvodnja; zdravje rastlin; trajnostno in 
konkurenčno ribištvo in ribogojstvo; 
nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
epidemiološkimi raziskavami, raziskavami 
cepiv in diagnostike, vključno z zoonozami 
in boleznimi, povezanimi z živalsko krmo; 
varno odlaganje živalskih odpadkov; 
ohranjanje in trajnostno upravljanje ter
izkoriščanje živih vodnih virov;
raziskovanje in razvijanje orodij, ki jih 
potrebujejo in uporabljajo načrtovalci 
politike in drugi akterji v Evropi in tudi v 
državah v razvoju na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja (krajina, prakse ravnanja z 
zemljišči itd.).

Or. en
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Obrazložitev

Ti dodatki razjasnjujejo in natančneje opredeljujejo vsebino besedila, med drugim s 
poudarjanjem potrebe po podpori vseh vidikov genetskih in epidemioloških raziskav ter 
raziskav zdravja živali.

Večjo pozornost je treba nameniti vplivu neavtohtonih vrst in kako se na regionalni in 
evropski ravni soočati s problemom škodljivih rezultatov teh gensko
spremenjenih rastlin.

Prav tako niso potrebne le raziskave prihodnjih orodij, ampak tudi ocenjevanje obstoječih 
orodij
in metod na področju odločanja pri razvoju podeželja in kmetijstva.

Predlog spremembe, ki ga vloži David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 32
Priloga I, I SODELOVANJE, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 

odstavek 1

Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: Omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z izkoriščanjem njihove 
biološke raznovrstnosti; izboljšani pridelki 
in proizvodni sistemi, vključno z ekološkim
kmetijstvom, kakovostnimi načrti pridelave 
in učinki GSO; trajnostno, konkurenčno in 
večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
razvoj podeželja; dobro počutje živali, reja 
in proizvodnja; zdravje rastlin; trajnostno in 
konkurenčno ribištvo in ribogojstvo; 
nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
zoonozami; varno odlaganje živalskih 
odpadkov; ohranjanje, upravljanje in 
izkoriščanje živih vodnih virov, razvijanje 
orodij, ki jih potrebujejo načrtovalci politike 
in drugi akterji na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja (krajina, prakse ravnanja z 
zemljišči itd.).

Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: Omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z ohranjanjem in trajnostno 
rabo njihove gensko nespremenjene
biološke raznovrstnosti ter genskih virov na 
kmetiji in na kraju samem. izboljšani 
pridelki in proizvodni sistemi, vključno z 
ekološkimi in drugimi trajnostnimi sistemi 
kmetovanja z majhnim energijskim 
vnosom, kakovostnimi načrti pridelave in 
učinki GSO; trajnostno, konkurenčno in 
večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
celosten razvoj podeželja, vključno z vidiki 
sodelovanja civilne družbe pri načrtovanju 
in odločanju; dobro počutje živali, reja in 
proizvodnja; zdravje rastlin; trajnostno in 
konkurenčno ribištvo in ribogojstvo; 
nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
zoonozami; druge nevarnosti za trajnost in 
varovanje oskrbe s hrano v proizvodnji 
hrane (vključno s podnebnimi 
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spremembami in izčrpanjem nafte); varno 
odlaganje, izboljšanje in uporaba živalskih 
odpadkov; ohranjanje, upravljanje in 
izkoriščanje živih vodnih virov, razvijanje 
orodij, ki jih potrebujejo načrtovalci politike 
in drugi akterji na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja (krajina, prakse ravnanja z 
zemljišči itd.).

Or. en

Obrazložitev

Ta dejavnost mora največ pozornosti nameniti trajnosti proizvodnje hrane in gospodarjenju z 
viri.

Predlog spremembe, ki ga vloži Katerina Batzeli

Predlog spremembe 33
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 

odstavek 1

• Trajnostna proizvodnja in 
gospodarjenje z biološkimi viri iz tal, 
gozdov in vodnih okolij: Omogočanje 
raziskav na področjih, vključno s 
tehnologijami, katerih poimenovanja se 
končajo na „-omika“, kot so genomika, 
proteomika, metabolomika, sistemska 
biologija in konvergenčne tehnologije za 
mikroorganizme, rastline in živali, vključno 
z izkoriščanjem njihove biološke 
raznovrstnosti; izboljšani pridelki in 
proizvodni sistemi, vključno z ekološkim 
kmetijstvom, kakovostnimi načrti pridelave 
in učinki GSO; trajnostno, konkurenčno in 
večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
razvoj podeželja; dobro počutje živali, reja 
in proizvodnja; zdravje rastlin; trajnostno in 
konkurenčno ribištvo in ribogojstvo; 
nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
zoonozami; varno odlaganje živalskih 
odpadkov; ohranjanje, upravljanje in 
izkoriščanje živih vodnih virov, razvijanje 
orodij, ki jih potrebujejo načrtovalci politike 
in drugi akterji na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja (krajina, prakse ravnanja z 
zemljišči itd.).

• Trajnostna proizvodnja in 
gospodarjenje z biološkimi viri iz tal, 
gozdov in vodnih okolij: Omogočanje 
raziskav na področjih, vključno s 
tehnologijami, katerih poimenovanja se 
končajo na „-omika“, kot so genomika, 
proteomika, metabolomika, sistemska 
biologija in konvergenčne tehnologije za 
mikroorganizme, rastline in živali, vključno z 
izkoriščanjem njihove biološke 
raznovrstnosti; izboljšani pridelki in 
proizvodni sistemi, vključno z ekološkim 
kmetijstvom, kakovostnimi načrti pridelave 
in učinki GSO ter raziskave sočasnega 
obstoja gensko spremenjenih, 
konvencionalnih in ekoloških pridelkov;
trajnostno, konkurenčno in večnamensko 
kmetijstvo in gozdarstvo; razvoj podeželja; 
dobro počutje živali, reja in proizvodnja; 
zdravje rastlin; trajnostno in konkurenčno 
ribištvo in ribogojstvo; nalezljive bolezni pri 
živalih, vključno z zoonozami; varno 
odlaganje živalskih odpadkov; ohranjanje, 
upravljanje in izkoriščanje živih vodnih 
virov, razvijanje orodij, ki jih potrebujejo 
načrtovalci politike in drugi akterji na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja 
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(krajina, prakse ravnanja z zemljišči itd.).

Or. el

Obrazložitev

Vprašanje sočasnega obstoja je nujno pomembna zadeva, s katero se kmetijski sektor sooča 
zdaj in se bo z njo ukvarjal tudi v prihodnosti. Pomembno je, da jo začnejo obravnavati tudi 
raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vloži David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 34
Priloga I, I SODELOVANJE, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 

odstavek 2

„Od vil do vilic“: prehrana, zdravje in dobro 
počutje: Vidiki potrošnikov, družbe, 
industrije in zdravja glede hrane in krme, 
vključno z vedenjskimi in kognitivnimi 
znanostmi; prehranjevanje, s prehrano 
povezane bolezni in motnje, vključno z 
debelostjo; inovativne tehnologije za 
predelavo hrane in krme (vključno s 
pakiranjem); izboljšana kakovost in varnost, 
tako kemijska kot mikrobiološka, hrane, 
pijače in krme; celovitost (in nadzor) 
prehranske verige; vpliv okolja na 
prehransko verigo ljudi/živali in vpliv 
prehranske verige ljudi/živali na okolje; 
koncept celotne prehranske verige (vključno 
z morskimi sadeži); sledljivost.

„Od vil do vilic“: prehrana, zdravje in dobro 
počutje: Vidiki potrošnikov, družbe, kulture,
industrije in zdravja glede hrane in krme, 
vključno z vedenjskimi in kognitivnimi 
znanostmi; prehranjevanje, s prehrano 
povezane bolezni in motnje, vključno z 
debelostjo in alergijami; zdravstvene koristi 
nekaterih živil in prehrane; inovativne 
tehnologije za predelavo hrane in krme, 
tehnologije prometa in trgovine na drobno
(vključno z zmanjševanjem pakiranja in 
transporta živil); izboljšana kakovost in 
varnost, tako kemijska kot biološka, hrane, 
pijače in krme; celovitost in trajnost (in 
nadzor) prehranske verige; vpliv okolja na 
prehransko verigo ljudi/živali in vpliv 
prehranske verige ljudi/živali na okolje; 
koncept celotne prehranske verige (vključno 
z morskimi sadeži); sledljivost.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 35
Priloga I, I SODELOVANJE, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 

odstavek 3

Izboljšani pridelki, surovine, morski 
proizvodi in biomasa (vključno z morskimi 
viri), ki se uporabljajo za proizvodnjo 
energije, varovanje okolja in pridobivanje 

Izboljšani pridelki, surovine, morski 
proizvodi in biomasa (vključno z morskimi 
viri), ki se uporabljajo za proizvodnjo 
energije, varovanje okolja in pridobivanje 



PE 362.714v01-00 16/16 AM\580690SL.doc

SL

izdelkov z visoko dodano vrednostjo kot so 
surovine in kemikalije, vključno s sodobnimi 
sistemi kmetovanja, bioprocesi in koncepti 
biorafinerije; biokataliza; gozdarstvo ter 
gozdarski proizvodi in postopki; sanacija 
okolja in čistejša predelava.

izdelkov z visoko dodano vrednostjo kot so 
surovine in kemikalije, vključno s sodobnimi 
trajnostnimi sistemi kmetovanja na osnovi 
obnovljivih virov energije, bioprocesi in 
koncepti biorafinerije; biokataliza;
gozdarstvo ter gozdarski proizvodi in 
postopki; sanacija okolja in čistejša 
predelava.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 36
Priloga II, OKVIRNA PORAZDELITEV Sodelovanje, Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija

Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija:
2455 milijonov EUR

Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija:
2455 milijonov EUR; ne več kot 50 % tega 
zneska se porabi za biotehnološke projekte.

Or. en


