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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 60
Uvodna izjava 1

(1) Cilj Skupnosti je krepitev znanstvene in 
tehnološke osnove industrije Skupnosti in 
zagotovitev visoke ravni konkurenčnosti. V 
ta namen Skupnost pospešuje vse 
raziskovalne dejavnosti, ki se štejejo za 
potrebne, predvsem s spodbujanjem podjetij, 
vključno z malimi in srednje velikimi 
podjetji („MSP“), raziskovalnih centrov in 
univerz pri njihovih dejavnostih na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

(1) Cilj Skupnosti je krepitev znanstvene in 
tehnološke osnove industrije Skupnosti in 
zagotovitev visoke ravni konkurenčnosti. V 
ta namen Skupnost pospešuje vse 
raziskovalne dejavnosti, ki se štejejo za 
potrebne, predvsem s spodbujanjem podjetij, 
vključno z malimi in srednje velikimi 
podjetji („MSP“), nekomercialnih
raziskovalnih centrov in univerz pri njihovih 
dejavnostih na področju raziskav in 
tehnološkega razvoja. 
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Or. pl

Obrazložitev

Pomembno je, da Parlament podpre znanstvene centre, ki niso vključeni v nobeno 
komercialno dejavnost. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1) Raziskave, financirane iz javnih 
sredstev, se morajo osredotočiti predvsem 
na povečanje znanja ter potrebe javnosti in 
prednostne naloge.

Or. it

Obrazložitev

Vedno več je primerov, da so znanost in raziskave povezane s konkurenčnostjo, gospodarstvom 
in vložki/koristmi industrije. Osnovni namen znanstvenega raziskovanja je povečati znanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava 2

(2) Evropski svet v Lizboni je priznal 
osrednjo vlogo raziskav pri zagotavljanju 
konkurenčnosti in gospodarske rasti ter 
izpostavil znanje in inovacije kot središče 
gospodarskega napredka, vključno z rastjo 
zaposlovanja v Evropi.

(2) Evropski svet je na zasedanju v Lizboni 
priznal osrednjo vlogo raziskav pri 
zagotavljanju konkurenčnosti in 
gospodarske rasti ter izpostavil znanje in 
inovacije kot središče gospodarskega in 
socialnega napredka, vključno z rastjo 
zaposlovanja v Evropi.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Evropski parlament je pozval k 
evropskemu vodstvu v zvezi z razvojem in 
uporabo okoljskih tehnologij ter doseganju 
trajnostne proizvodnje in potrošnje. 
Večkrat je tudi poudaril vlogo raziskav pri 
prepoznavanju načinov boja proti 
podnebnim spremembam. Skupnost bo 
morala opraviti veliko raziskav, če želi 
doseči potreben napredek na področju 
tehnološkega razvoja. Parlament je tudi 
poudaril potrebo po boju proti izkoriščanju 
žensk ter označil podpiranje in financiranje 
reproduktivnega kloniranja človeka kot 
neprimerno v katerem koli programu 
Skupnosti.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 64
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 nekomercialnih
interesnih skupin določiti znanstvene in 
tehnološke cilje, ki jih je treba doseči v 
okviru njenega sedmega okvirnega programa 
v obdobju 2007 do 2013.

Or. pl
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Obrazložitev

Pomembno je, da Parlament podpre znanstvene centre, ki niso vključeni v nobeno 
komercialno dejavnost. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 10

(10) Pospešiti je treba raziskovalne in 
inovacijske zmogljivosti v vsej Evropi in 
zagotoviti njihovo optimalno rabo.

(10) Pospešiti je treba raziskovalne in 
inovacijske zmogljivosti v vsej Evropi in 
zagotoviti njihovo optimalno rabo. V zvezi s 
tem se lahko preučijo oprostitve od plačila 
davka za podjetja v zvezi s subvencijami EU 
za MSP v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave in razvoj.

Or. fr

Obrazložitev

Optimalna raba inovacijskih zmogljivosti lahko sproži tudi nove zamisli na ravni Skupnosti na 
področju obdavčevanja.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt in Peter Liese

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Ob upoštevanju Protokola o zaščiti in 
dobrem počutju živali, priloženega k 
Amsterdamski pogodbi, je treba za 
zmanjšanje uporabe živali pri raziskavah in 
preskušanju na vseh področjih raziskav 
spodbujati in izboljšati raziskave za razvoj 
nadomestnih preskusnih strategij in zlasti 
metod, ki ne vključujejo živali, da se 
povsem nadomesti uporaba živali.

Or. en

Obrazložitev

Protokol o zaščiti in dobrem počutju živali zahteva, da Skupnost in države članice pri 
oblikovanju in izvajanju politik, vključno s politiko na področju raziskav, v celoti upoštevajo 
zahteve po dobrem počutju živali. Razvoj in potrjevanje nadomestnih možnosti za preskuse na 
živalih je prednostna naloga v skladu s členom 7.2(a) in (b) šestega okoljskega akcijskega 
programa Skupnosti, člen 23 Direktive Sveta 86/609/EGS pa zahteva, da Komisija in države 
članice spodbujajo raziskave za razvoj nadomestnih možnosti. Cilj spodbujanja in izboljšanja 
razvoja metod, ki ne vključujejo živali, in nadomestnih preskusnih strategij mora biti zato 
posebej vključen, zlasti glede na spremenjeno Direktivo Sveta 76/768/EGS o kozmetičnih 
izdelkih in cilj predlagane Uredbe EU o kemikalijah za spodbujanje preskusov, ki ne 
vključujejo živali.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 12

(12) V okviru programa „Sodelovanje“ bo 
podpora zagotovljena nadnacionalnemu 
sodelovanju na vseh ravneh v vsej Evropski 
uniji in izven nje na številnih tematskih 
področjih, ki so v skladu z glavnimi področji 
napredka znanja in tehnologije, na katerih je 
treba podpreti in okrepiti raziskave, da bi se 

(12) V okviru programa „Sodelovanje“ bo 
podpora zagotovljena nadnacionalnemu 
sodelovanju na vseh ravneh v vsej Evropski 
uniji in zunaj nje na številnih tematskih 
področjih, ki so v skladu z glavnimi področji 
napredka znanja in tehnologije, na katerih je 
treba podpreti in okrepiti raziskave, da bi se 
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spoprijeli s socialnimi, gospodarskimi, 
okoljskimi in industrijskimi izzivi, s katerimi 
se sooča Evropa.

spoprijeli s socialnimi, gospodarskimi, 
okoljskimi in industrijskimi izzivi ter izzivi 
javnega zdravja, s katerimi se sooča Evropa.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 14

(14) V okviru programa „Človeški viri“ je 
treba spodbujati posameznike, da se lotijo 
poklica raziskovalca, evropske raziskovalce 
je treba spodbujati, da ostanejo v Evropi, 
raziskovalce s celega sveta je treba 
privabljati v Evropo in Evropo je treba 
narediti privlačnejšo za najboljše 
raziskovalce.

(14) V okviru programa „Človeški viri“ je 
treba spodbujati posameznike, da se lotijo 
poklica raziskovalca, evropske raziskovalce 
je treba spodbujati, da ostanejo v Evropi, 
raziskovalce s celega sveta je treba 
privabljati v Evropo in Evropo je treba 
narediti privlačnejšo za najboljše 
raziskovalce. V zvezi s tem se na ravni 
Skupnosti lahko preučijo ukrepi davčnega 
usklajevanja, ki zajemajo raziskovalce. 

Or. fr

Obrazložitev

EU je upravičeno zaskrbljena nad „begom možganov“ v Azijo in Ameriko, kjer so 
privlačnejši pogoji. Svet lahko vsekakor uvede posebne ukrepe davčnega usklajevanja za 
raziskovalce v zasebnem in javnem sektorju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 69
Uvodna izjava 15

(15) V okviru programa „Zmogljivosti“ je 
treba optimatizirati izrabo in razvoj 
raziskovalnih infrastruktur; okrepiti je treba 
inovacijske zmogljivosti MSP in spodbujati 
njihove možnosti, da bi imeli od raziskav 
koristi; podpreti je treba razvoj regionalnih, 
v raziskave usmerjenih skupin; sprostiti je 

(15) V okviru programa „Zmogljivosti“ je 
treba optimizirati izrabo in razvoj 
raziskovalnih infrastruktur; poenostaviti je 
treba postopke dostopa za sedmi okvirni 
program za raziskave in razvoj; treba je 
bolj razširjati informacije o dejavnostih v 
okviru sedmega okvirnega programa za 
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treba raziskovalni potencial v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah EU; znanost in 
družbo je treba zbližati za harmonično 
integracijo znanosti in tehnologije v 
evropski družbi; sprejeti je treba 
horizontalne dejavnosti in ukrepe, ki bi 
podpirali mednarodno sodelovanje.

raziskave in razvoj; okrepiti je treba 
inovacijske zmogljivosti MSP in spodbujati 
njihove možnosti, da bi imeli od raziskav 
koristi; podpreti je treba razvoj regionalnih, 
v raziskave usmerjenih skupin; sprostiti je 
treba raziskovalni potencial v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah EU; znanost in 
družbo je treba zbližati za harmonično 
integracijo znanosti in tehnologije v 
evropski družbi; sprejeti je treba 
horizontalne dejavnosti in ukrepe, ki bi 
podpirali mednarodno sodelovanje.

Or. fr

Obrazložitev

Poenostavitev postopkov dostopa do sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj bo 
spodbudila uresničitev ciljev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava 15

(15) V okviru programa „Zmogljivosti“ je 
treba optimalizirati izrabo in razvoj 
raziskovalnih infrastruktur; okrepiti je treba 
inovacijske zmogljivosti MSP in spodbujati 
njihove možnosti, da bi imeli od raziskav 
koristi; podpreti je treba razvoj regionalnih, 
v raziskave usmerjenih skupin; sprostiti je 
treba raziskovalni potencial v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah EU; znanost in 
družbo je treba zbližati za harmonično 
integracijo znanosti in tehnologije v 
evropski družbi; sprejeti je treba 
horizontalne dejavnosti in ukrepe, ki bi 
podpirali mednarodno sodelovanje.

(15) V okviru programa „Zmogljivosti“ je 
treba optimalizirati izrabo in razvoj 
raziskovalnih infrastruktur; okrepiti je treba 
inovacijske zmogljivosti MSP in spodbujati 
njihove možnosti, da bi imeli od raziskav 
koristi; podpreti je treba razvoj regionalnih 
in lokalnih, v raziskave usmerjenih skupin; 
sprostiti je treba raziskovalni potencial v 
konvergenčnih in najbolj oddaljenih regijah 
EU, vključno z lokalnimi centri; znanost in 
družbo je treba zbližati za harmonično 
integracijo znanosti in tehnologije v 
evropski družbi; sprejeti je treba 
horizontalne dejavnosti in ukrepe, ki bi 
podpirali mednarodno sodelovanje.

Or. pl

Obrazložitev

Poudariti je treba razvoj lokalnih centrov, zlasti tistih, ki so v najbolj oddaljenih regijah EU. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 71
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 

(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 srečevanje z novimi 
znanstvenimi in tehnološkimi izzivi, 
bistveno vlogo posredovanja Skupnosti pri 
povečanju uspešnosti in učinkovitosti 
evropskega raziskovalnega sistema in 
prispevek obsežnejšega sedmega okvirnega 
programa v zvezi s prizadevanji za iskanje 
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nujno potrebno podvojiti proračun EU, 
namenjen raziskavam. 

rešitev podnebnih sprememb in trajnosti, 
zdravjem evropskega prebivalstva in 
poživitvijo Lizbonske strategije je treba
nujno podvojiti proračun EU, namenjen 
raziskavam. 

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt in Peter Liese

Predlog spremembe 72
Uvodna izjava 25

(25) Raziskovalne dejavnosti, ki jih podpira 
ta okvirni program, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah. Mnenja Evropske skupine za etiko 
na področju znanosti in novih tehnologij se 
in se bodo upoštevala.

(25) Raziskovalne dejavnosti, ki jih podpira 
ta okvirni program, morajo spoštovati
temeljna etična načela, vključno s tistimi iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah in Protokola o zaščiti 
in dobrem počutju živali, priloženega k 
Amsterdamski pogodbi. Mnenja Evropske 
skupine za etiko na področju znanosti in 
novih tehnologij se in se bodo upoštevala.

Or. en

Obrazložitev

Prav tako je treba vključiti temeljna etična načela iz Protokola o zaščiti in dobrem počutju 
živali. Pri vseh raziskovalnih dejavnostih, ki jih podpira okvirni program, je treba upoštevati 
praktične posledice teh načel, tudi z vidika spremembe poteka etičnega pregleda Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 73
Uvodna izjava 25

(25) Raziskovalne dejavnosti, ki jih podpira 
ta okvirni program, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 

(25) Raziskovalne dejavnosti, ki jih podpira 
ta okvirni program, morajo spoštovati
temeljna etična načela, vključno s tistimi iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
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pravicah. Mnenja Evropske skupine za 
etiko na področju znanosti in novih 
tehnologij se in se bodo upoštevala.

človekovih pravicah, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini ter Splošne deklaracije 
UNESCA o bioetiki in človekovih pravicah. 

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 74
Uvodna izjava 25

(25) Raziskovalne dejavnosti, ki jih podpira 
ta okvirni program, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah. Mnenja Evropske skupine za etiko 
na področju znanosti in novih tehnologij se 
in se bodo upoštevala. 

(25) Raziskovalne dejavnosti, ki jih podpira 
ta okvirni program, morajo predvsem 
koristiti ljudem in spoštovati temeljna etična 
načela, vključno s tistimi iz Listine Evropske 
unije o temeljnih človekovih pravicah. 
Mnenja Evropske skupine za etiko na 
področju znanosti in novih tehnologij se in 
se bodo upoštevala.

Or. pl

Obrazložitev

Raziskovalne dejavnosti ne smejo povzročati večje brezposelnosti državljanov EU ali 
škodovati ljudem kot v primeru kloniranja in prenatalnih raziskav itd.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 75
Uvodna izjava 27

(28) Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe za 
preprečevanje nepravilnosti in goljufij in 
storiti je treba vse potrebno za povračilo 
izgubljenih, nepravilno izplačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev v skladu z 
Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z 
dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti, Uredbo 

(28) Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe za 
preverjanje učinkovitosti dodeljenih pomoči 
in uporabe teh sredstev, preprečevanje 
nepravilnosti in goljufij in storiti je treba vse 
potrebno za povračilo izgubljenih, 
nepravilno izplačanih ali nepravilno 
porabljenih sredstev v skladu z Uredbo 
Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 
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Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 
11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi, in 
Uredbo (ES) št. 1073/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF).

18. decembra 1995 o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 
11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi, in 
Uredbo (ES) št. 1073/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF).

Or. fr

Obrazložitev

Takoj ko so javna sredstva dodeljena, je zaželeno preverjanje učinkovitosti dodeljenih 
odobritev v okviru raziskovalnega dela. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 76
Člen 2, odstavek 2

(2) Sodelovanje: podpora celotnemu 
obsegu raziskovalnih dejavnosti, ki 
se izvajajo v nadnacionalnem 
sodelovanju, na naslednjih tematskih 
področjih:

(a) Zdravje;

(b) Prehrana, kmetijstvo in 
biotehnologija;

(c) Informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

(d) Nanoznanosti, nanotehnologije, 
materiali in nove proizvodne 
tehnologije;

(e) Energetika;
(f) Okolje (vključno s podnebnimi 

spremembami);

(g) Promet (vključno z aeronavtiko);
(h) Socialno-ekonomske in 

humanistične vede;
(i) Varnost in vesolje.

(2) Sodelovanje: podpora celotnemu 
obsegu raziskovalnih dejavnosti, ki 
se izvajajo v nadnacionalnem 
sodelovanju, na naslednjih tematskih 
področjih:

(a) Zdravje in prehrana, vključno s 
socialnimi vidiki in uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij; raziskovanje zdravljenja 
in preprečevanja bolezni, vključno s 
povezavami do okoljskih dejavnikov 
in prehranskih vzorcev, določanjem 
zapostavljenih bolezni in razvojem 
prednostnih zdravil;

(b) Inovativne tehnologije, vključno z 
biotehnologijo, informacijske in 
komunikacijske tehnologije, 
nanoznanosti, nanotehnologije, 
materiali in nove proizvodne 
tehnologije;

(c) Energetika, energetska učinkovitost 
in promet (vključno z aeronavtiko);

(d) Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami), kmetijstvo in 
ribištvo;

(e) Varnost in vesolje.

Or. nl

Obrazložitev

Zgornje spremembe tega člena želijo zagotoviti jasno osredotočenje na omejeno število 
področij: Zdravje in prehrana, Inovativne tehnologije, Okolje in kmetijstvo, Energetika in 
promet ter Varnost. Ta področja so povezana, da bi odkrili njihovo medsebojno povezanost. 
Menim, da je nepotrebno omenjati Informacijske in komunikacijske tehnologije ločeno, če so 
te tehnologije vključene tudi v Zmogljivosti. Oddelek Sodelovanje mora zajemati podporo za 
razvoj vseh vrst tehnologij, vključno s tehnologijami ICT. Menim, da ni upravičeno posebno 
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poudariti podporo za ICT, glede na dinamičnost in prodornost te industrije, zato podpora 
Evrope zdaj ni potrebna.
Ločena omemba socialno-ekonomskih in humanističnih ved ni potrebna, glede na to, da je ta 
pristop enako pomemben za vse oddelke.
Prav tako je pomembno nameniti posebno pozornost ribištvu.
Če bodo ti predlogi sprememb sprejeti, je treba ustrezno spremeniti preostali del dokumenta, 
da bodo med seboj povezana prava področja (tj. horizontalni učinek predloga spremembe).

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 77
Člen 2, odstavek 2, točka (a)

(a) Zdravje; (a) Zdravje, vključno z zdravjem otrok in 
vzpostavitvijo programa MICE (Preiskava 
zdravil za otroke Evrope) v skladu z Uredbo 
(ES) št. …/… o zdravilih za pediatrične 
namene o spremembi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1768/92, 
Direktive 2001/83/ES in 
Uredbe (ES) št. 726/2004;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je vztrajati pri podpori Parlamenta za vzpostavitev programa MICE v okviru sedmega 
okvirnega programa za raziskave in razvoj. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 78
Člen 2, odstavek 2, točka h

(h) Socialno-ekonomske in humanistične 
vede

(h) Znanosti in humanistične vede

Or. pl
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Obrazložitev

Predlagani ukrep je enostavnejši in zajema vse znanstvene cilje. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 79
Člen 2, odstavek 4

(4) Človeški viri: količinska in kakovostna 
krepitev človeških potencialov na področju 
raziskav in tehnologije v Evropi.

(4) Človeški viri: količinska in kakovostna 
krepitev človeških potencialov na področju 
raziskav in tehnologije v Evropi. V zvezi s 
tem se na ravni Skupnosti lahko preučijo 
ukrepi davčnega usklajevanja, ki zajemajo 
raziskovalce.

Or. fr

Obrazložitev

EU je upravičeno zaskrbljena nad „begom možganov“ v Azijo in Ameriko, kjer so 
privlačnejši pogoji. Svet lahko vsekakor uvede posebne ukrepe davčnega usklajevanja za 
raziskovalce v zasebnem in javnem sektorju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 80
Člen 2, odstavek 5

(5) Zmogljivosti: podpora ključnim vidikom 
evropskih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti, kot so raziskovalne 
infrastrukture; regionalne, v raziskave 
usmerjene skupine; razvoj celotnega 
raziskovalnega potencialna v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah Skupnosti; 
raziskave v korist malim in srednje velikim 
podjetjem (MSP); vprašanja na področju 
„znanosti v družbi“; horizontalne dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja. 

(5) Zmogljivosti: podpora ključnim vidikom 
evropskih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti, kot so raziskovalne 
infrastrukture; regionalne, v raziskave 
usmerjene skupine; razvoj celotnega 
raziskovalnega potencialna v konvergenčnih 
in najbolj oddaljenih regijah Skupnosti, 
vključno z lokalnimi raziskovalnimi centri; 
raziskave v korist malim in srednje velikim 
podjetjem (MSP); vprašanja na področju 
„znanosti v družbi“; horizontalne dejavnosti 
mednarodnega sodelovanja in pomoč pri 
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znanstvenih izmenjavah med najbolj 
oddaljenimi regijami EU.

Or. pl

Obrazložitev

Treba je upoštevati potrebo po sodelovanju in znanstvenih izmenjavah med raziskovalnimi
centri v najbolj oddaljenih regijah EU. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 81
Člen 6

Vse raziskovalne dejavnosti iz sedmega 
okvirnega programa se izvajajo v skladu s 
temeljnimi etičnimi načeli.

Vse raziskovalne dejavnosti iz sedmega 
okvirnega programa se izvajajo v korist ljudi 
in njihovega razvoja v skladu s temeljnimi 
etičnimi načeli.

Or. pl

Obrazložitev

Raziskave, ki jih financira Skupnost, ne smejo povzročati povečane brezposelnosti ali 
škodovati ljudem kot v primeru kloniranja in prenatalnih raziskav itd. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 82
Člen 6

Vse raziskovalne dejavnosti iz sedmega 
okvirnega programa se izvajajo v skladu s 
temeljnimi etičnimi načeli.

Vse raziskovalne dejavnosti iz sedmega 
okvirnega programa se izvajajo v skladu s 
temeljnimi etičnimi načeli, vključno s tistimi 
iz Listine Evropske unije o temeljnih 
človeških pravicah, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini in Splošne deklaracije 
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UNESCA o bioetiki in človekovih pravicah.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 83
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 2009 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, 
s sestavo neodvisnega poročila. 

Or. pt

Obrazložitev

Glede na dejstvo, da se agenda RTR nenehno razvija, je treba sedmi okvirni program bolj 
skrbno spremljati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 84
Priloga I, del I, „Sodelovanje“, odstavek 3

Devet tem, na področju katerih se bodo 
izvajali ukrepi EU:

Deset tem, na področju katerih se bodo 
izvajali ukrepi EU:

Or. fr

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s spodnjim predlogom spremembe.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 85
Priloga I, del I, „Sodelovanje“, odstavek 3, točka 1

(1) Zdravje; (1) Zdravje, vključno z zdravjem otrok in 
vzpostavitvijo programa MICE (Preiskava 
zdravil za otroke Evrope) v skladu z Uredbo 
(ES) št. …/… o zdravilih za pediatrične 
namene o spremembi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1768/92,
Direktive 2001/83/ES in 
Uredbe (ES) št. 726/2004;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je vztrajati pri podpori Parlamenta za vzpostavitev programa MICE v okviru sedmega 
okvirnega programa za raziskave in razvoj. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 86
Priloga I, del I, „Sodelovanje“, odstavek 3, točka 9a (novo)

(9a) Ustvarjanje platforme za izmenjave 
med avtorji in industrijo.

Or. fr

Obrazložitev

V EU so pogoste nedokončane inovacije, ki so jih zasnovali evropski raziskovalci ali 
podjetniki. Avtorjem zaradi strukturnih, finančnih ali drugih razlogov primanjkuje sredstev za 
nadaljnji razvoj konceptov. To je obžalovanja vredna izguba, ker v številnih primerih ne vedo, 
kam naj se obrnejo, da bi svoje postopke predali entiteti, ki jih lahko vključi v obsežnejšo 
raziskavo ali preoblikuje za praktično uporabo v industriji. EU mora zgraditi mostove, ki so 
potrebni za povezavo avtorjev z industrijo. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 87
Priloga I, del I, „Sodelovanje“, odstavek 5

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije.

Posebna pozornost bo namenjena 
prednostnim znanstvenim področjem, ki 
zadevajo več tem, kot na primer pomorske 
znanosti in tehnologije. Takšna pozornost 
bo temeljila na usklajevanju in doseganju 
rezultatov, ki bodo omogočili sestavo 
zadevne politike EU.

Or. pt

Obrazložitev

EU mora sestaviti ustrezno evropsko politiko pomorske znanosti in tehnologije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 88
Priloga I, del I, „Sodelovanje“, odstavek 5 a (novo)

Udeležbo malih in srednje velikih podjetij 
(MSP) – zlasti MSP, ki temeljijo na znanju 
– je treba zagotoviti z ukrepi praktične 
podpore, skupaj s kvantitativnim in 
kvalitativnim spremljanjem doseženih 
ciljev. 

Or. pt

Obrazložitev

Glede na bistveno vlogo MSP pri inovacijah in izboljšanju konkurenčnosti mora biti njihov 
prispevek zagotovljen in ocenjen kot del okvirnega programa.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 89
Priloga I, del I, „Sodelovanje“, odstavek 5 b (novo)

Podporo je treba zagotoviti za pobude, ki so 
oblikovane za spodbujanje znanstvenega 
dialoga in razširjanje rezultatov čim širši 
javnosti zunaj znanstvene skupnosti, z 
namenom krepitve vloge civilne družbe v 
raziskavah. Razsežnost enakosti med 
spoloma je treba spodbujati na vseh ravneh 
raziskav.

Or. pt

Obrazložitev
Družba, ki temelji na znanju, se mora razvijati in znotraj nje je treba izkoristiti vse možnosti 
žensk. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 90
Priloga I, del I, „Sodelovanje“, odstavek 7

Zlasti v primeru področij, ki so pomembna 
za industrijo, je določitev tem med drugim 
slonela na delu različnih „evropskih 
tehnoloških platform“, vzpostavljenih na 
področjih, kjer so konkurenčnost, 
gospodarska rast in dobrobit Evrope 
srednjeročno do dolgoročno odvisni od 
pomembnega napredka na področju raziskav 
in tehnologije. Evropske tehnološke 
platforme pod vodstvom industrije 
združujejo zainteresirane strani z namenom 
določitve in izvajanja Agende strateškega 
raziskovanja. Ta okvirni program bo 
prispeval k uresničitvi teh agend 
strateškega raziskovanja, v kolikor te 
predstavljajo pravo evropsko dodano 
vrednost.

Zlasti v primeru področij, ki so pomembna 
za industrijo, je določitev tem med drugim 
slonela na delu različnih „evropskih 
tehnoloških platform“, vzpostavljenih na 
področjih, kjer so konkurenčnost, 
gospodarska rast in dobrobit Evrope 
srednjeročno do dolgoročno odvisni od 
pomembnega napredka na področju raziskav 
in tehnologije. Evropske tehnološke 
platforme pod vodstvom industrije 
združujejo zainteresirane strani z namenom 
določitve in izvajanja Agende strateškega 
raziskovanja.

Or. pt
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Obrazložitev

Podpora agend strateškega raziskovanja industrij ni naloga okvirnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 91
Priloga I, del I, „Sodelovanje“, odstavek 10

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 
namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja, seminarjev in prireditev, pomoči 
zunanjih strokovnjakov ter informacijskih in 
elektronskih storitev, zlasti CORDIS-a. 
Ukrepi v podporo inovativnosti se bodo 
izvajali v okviru programa za konkurenčnost 
in inovacije. Podpora bo zagotovljena tudi 
pobudam, katerih namen je spodbujanje 
dialoga o znanstvenih vprašanjih in 
rezultatih raziskav s širšo javnostjo, ki 
presega raziskovalno skupnost, ter na 
področju znanstvenega komuniciranja in 
izobraževanja. Etična načela in vidik 
enakopravnosti med spoloma se bodo 
upoštevali. 

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 
namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja, seminarjev in prireditev, pomoči 
zunanjih strokovnjakov ter informacijskih in 
elektronskih storitev, zlasti CORDIS-a. 
Ukrepi v podporo inovativnosti se bodo 
izvajali v okviru programa za konkurenčnost 
in inovacije. Podpora bo zagotovljena tudi 
pobudam, katerih namen je spodbujanje 
dialoga o znanstvenih vprašanjih in 
rezultatih raziskav s širšo javnostjo, ki 
presega raziskovalno skupnost, ter na 
področju znanstvenega komuniciranja in 
izobraževanja. Etična načela, vprašanja 
dostopnosti in vidik enakopravnosti med 
spoloma se bodo ustrezno in horizontalno
upoštevali pri vseh zadevnih temah v zvezi z 
raziskavami.

Or. en

Obrazložitev

Novo razvite tehnologije bodo sicer ustvarile nove ovire za številne evropske državljane; če 
pa se takšna vprašanja obravnavajo med načrtovanjem, se zagotavlja popolna dostopnost z 
omejenim vlaganjem (navadno 2–4 % celotnega proračuna za vsak nov projekt).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 92
Priloga I, del I, „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 1

V omejenem številu primerov obseg cilja 
RTR in razpon vključenih virov upravičujeta 
vzpostavitev dolgoročnih javno-zasebnih 
partnerstev v obliki skupnih tehnoloških 
pobud. Te pobude, ki večinoma izhajajo iz 
dela evropskih tehnoloških platform in 
zajemajo en vidik ali majhno število izbranih 
vidikov raziskav na njihovem področju, 
bodo združevale naložbe zasebnega sektorja 
in javno financiranje na nacionalni in 
evropski ravni, vključno s financiranjem z 
nepovratnimi sredstvi iz okvirnega 
raziskovalnega programa in financiranjem 
posojil s strani Evropske investicijske banke. 
Skupne tehnološke pobude se bodo lahko 
sklenile na podlagi člena 171 Pogodbe (to 
lahko vključuje ustanovitev skupnega 
podjetja) ali na podlagi odločb v zvezi s 
posebnimi programi v skladu s členom 166 
Pogodbe.

V omejenem številu primerov obseg cilja 
RTR in razpon vključenih virov upravičujeta 
vzpostavitev dolgoročnih javno-zasebnih 
partnerstev v obliki skupnih tehnoloških 
pobud. Te pobude, ki večinoma izhajajo iz 
dela evropskih tehnoloških platform in 
zajemajo en vidik ali majhno število izbranih 
vidikov raziskav na njihovem področju, 
bodo združevale naložbe zasebnega sektorja 
in javno financiranje na nacionalni in 
evropski ravni, vključno s financiranjem z 
nepovratnimi sredstvi iz okvirnega 
raziskovalnega programa in financiranjem 
posojil s strani Evropske investicijske banke. 
Skupne tehnološke pobude se bodo lahko 
sklenile na podlagi člena 171 Pogodbe (to 
lahko vključuje ustanovitev skupnega 
podjetja) ali na podlagi odločb v zvezi s 
posebnimi programi v skladu s členom 166 
Pogodbe. Vsako skupno tehnološko pobudo 
je treba odobriti s posameznim Sklepom 
Sveta, da bi zagotovili večjo stopnjo 
pravičnosti (v gospodarskem in 
tehnološkem smislu) med različnimi 
državami članicami. 

Or. pt

Obrazložitev

Podpora teh vrst struktur ne sme povzročiti povečanja tehnoloških in gospodarskih 
nesorazmerij med državami članicami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 93
Priloga I, del I „Skupne tehnološke pobude“, odstavek 3

Posebna pozornost bo namenjena splošni 
medsebojni odvisnosti in uskladitvi med 

Posebna pozornost bo namenjena 
sodelovanju MSP in raziskovalnih 
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skupnimi tehnološkimi pobudami ter 
nacionalnimi programi in projekti na istih 
področjih.

inštitutov v takšnih pobudah ter splošni 
medsebojni odvisnosti in uskladitvi med 
skupnimi tehnološkimi pobudami ter 
nacionalnimi programi in projekti na istih 
področjih. 

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje MSP pri skupnih tehnoloških pobudah je resnično pomembno. Vseeno je 
sodelovanje raziskovalnih inštitutov enako pomembno za zagotavljanje, da raziskave, ki jih 
financira država, služijo industrijskim ter družbenim in javnim interesom. V nasprotnem 
primeru lahko na primer STP industrije zanemarjajo varnost prometa na račun udobja 
voznika in povečanja obsega.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 94
Priloga I, del I, „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 1, zaporedna točka 2

• Posebni ukrepi sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjeni tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posebnih temah. Ti ukrepi 
bodo v tesni povezavi z dvostranskimi 
sporazumi o sodelovanju ali večstranskimi 
dialogi med EU in temi državami ali 
skupinami držav služili kot prednostna 
orodja za izvajanje sodelovanja med EU in 
temi državami. Med te ukrepe spadajo zlasti: 
ukrepi, namenjeni krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti držav kandidatk ter tudi 
sosednjih držav; dejavnosti sodelovanja, 
namenjene državam v razvoju in novim 
državam, s poudarkom na njihovih posebnih 
potrebah na področjih, kot so zdravje, 
kmetijstvo, ribištvo in okolje, ter izvedene v 
finančnih pogojih, prilagojenih njihovim 
zmogljivostim.

• Posebni ukrepi sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjeni tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posebnih temah. Ti ukrepi 
bodo v tesni povezavi z dvostranskimi 
sporazumi o sodelovanju ali večstranskimi 
dialogi med EU in temi državami ali 
skupinami držav služili kot prednostna 
orodja za izvajanje sodelovanja med EU in 
temi državami. Med te ukrepe spadajo zlasti: 
ukrepi, namenjeni krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti držav kandidatk ter tudi 
sosednjih držav; dejavnosti sodelovanja, 
namenjene državam v razvoju in novim 
državam, s poudarkom na njihovih posebnih 
potrebah na področjih, kot so zdravje, 
kmetijstvo, ribištvo, prevoz, komunikacije
in okolje, ter izvedene v finančnih pogojih, 
prilagojenih njihovim zmogljivostim.

Or. en
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Obrazložitev

Dodatek „prevoza in komunikacij“ kot možnih področij v mednarodnem sodelovanju je 
pomemben, ker številnim državam v razvoju in novim državam primanjkuje ustrezne 
infrastrukture in so zato izolirane. Razvoj fizičnih in digitalnih koridorjev do teh držav bo 
koristil tem državam (prekinitev njihove izolacije) in hkrati evropski industriji (sodelovanje 
pri razvoju zadevne infrastrukture).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 95
Priloga I, del I, „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 1, zaporedna točka 2

• Posebni ukrepi sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjeni tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posebnih temah. Ti ukrepi 
bodo v tesni povezavi z dvostranskimi 
sporazumi o sodelovanju ali večstranskimi 
dialogi med EU in temi državami ali 
skupinami držav služili kot prednostna 
orodja za izvajanje sodelovanja med EU in 
temi državami. Med te ukrepe spadajo zlasti: 
ukrepi, namenjeni krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti držav kandidatk ter tudi 
sosednjih držav; dejavnosti sodelovanja, 
namenjene državam v razvoju in novim 
državam, s poudarkom na njihovih posebnih 
potrebah na področjih kot so zdravje, 
kmetijstvo, ribištvo in okolje, ter izvedene v 
finančnih pogojih, prilagojenih njihovim 
zmogljivostim.

• Posebni ukrepi sodelovanja na vsakem od 
tematskih področij, namenjeni tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posebnih temah. Ti ukrepi 
bodo v tesni povezavi z dvostranskimi 
sporazumi o sodelovanju ali večstranskimi 
dialogi med EU in temi državami ali 
skupinami držav služili kot prednostna 
orodja za izvajanje sodelovanja med EU in 
temi državami. Med te ukrepe spadajo zlasti: 
ukrepi, namenjeni krepitvi raziskovalnih 
zmogljivosti držav kandidatk ter tudi 
sosednjih držav; dejavnosti sodelovanja, 
namenjene državam v razvoju in novim 
državam, s poudarkom na njihovih posebnih 
potrebah na področjih, kot so zdravje, s 
posebnim poudarkom na redkih boleznih in 
zapostavljenih boleznih, kmetijstvo, ribištvo 
in okolje, ter izvedene v finančnih pogojih, 
prilagojenih njihovim zmogljivostim.

Or. nl

Obrazložitev

Več pozornosti je treba posvetiti redkim boleznim in zapostavljenim boleznim.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 96
Priloga I, del I, „Mednarodno sodelovanje“, odstavek 1, zaporedna točka 2 a (novo)

• Posebni ukrepi Evropske unije za 
pomoč državam v razvoju pri 
spopadanju z resnimi težavami, s 
katerimi se zdaj soočajo, zlasti s 
pomanjkanjem inovacij na področju 
zdravil, cepiv in diagnostike.
Evropska unija mora ustrezno ukrepati 
za spodbujanje inovacije, ob 
upoštevanju izkušenj, pridobljenih iz 
pobud, ki so jih že sprejela javna in 
zasebna partnerstva ter neprofitne 
organizacije za ponovno oživitev 
raziskav in razvoj novih farmacevtskih 
izdelkov ter zlasti za:
– uporabo obstoječih znanstvenih 
zmogljivosti Unije pri farmacevtskih 
raziskavah in na področju 
zapostavljenih bolezni;
– spodbujanje prenosov tehnologije v 
tiste tretje države, ki so zlasti prizadete 
zaradi tropskih bolezni;
– pomoč tretjim državam pri zgraditvi 
raziskovalnih zmogljivosti, da se lahko 
bolje odzovejo na svoje posebne 
potrebe;
– izvajanje ukrepov na področju 
raziskav in razvoja za boj proti 
zapostavljenim boleznim, utrditev in 
okrepitev prizadevanj na evropski ravni, 
ustanovitev mrež znanstvene odličnosti, 
upravljanje in usklajevanje evropske 
politike ter za prepoznavanje najboljših 
človeških, znanstvenih in tehnoloških 
virov, ki so na razpolago na področju 
zapostavljenih bolezni.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 97
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „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 
zdravstvenega varstva. 

Izboljšanje fizičnega in duševnega 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 zdravstvenega varstva. 

Or. en

Obrazložitev

Duševno in fizično zdravje je pomembno poudariti kot cilj sedmega okvirnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 98
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „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 
zdravstvenega varstva.

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 ter redkimi 
boleznimi in zapostavljenimi boleznimi, na 
primer tuberkulozo in malarijo. 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 
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zdravstvenega varstva.

Or. nl

Obrazložitev

Več pozornosti je treba posvetiti zdravljenju in preprečevanju redkih in zapostavljenih 
bolezni, kot so tuberkuloza, malarija itd.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 99
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „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 
zdravstvenega varstva. 

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, 
tehnologij za zdravo staranje ter tudi na 
trajnostnih, dostopnih in učinkovitih 
sistemih zdravstvenega in socialnega
varstva.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se med zdravstvene raziskave vključi več raziskav, povezanih s kakovostjo 
življenja. Kot je pokazala raziskava znotraj šestega okvirnega programa, vseh zdravstvenih 
težav in težav starajočega se prebivalstva ni mogoče rešiti z raziskavami genov in zdravil. 
Druge tehnologije in orodja, kot so nevrologija, rehabilitacijska tehnologija, uporaba 
nevropsiholoških preskusnih sistemov itd., lahko dopolnijo osrednje zdravstvene rešitve in 
zagotovijo precejšnjo dodano vrednost. Vprašanja dostopnosti so prav tako pomembna za 
medicinske raziskave in jih je treba izrecno omeniti. Rezultati kliničnih raziskav se lahko 
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uporabljajo v klinični praksi in tudi v neklinični, tj. lahko podpirajo vključevanje starejših ali 
pacientov v vsakodnevne dejavnosti (kot so samostojno bivanje, vožnja, nakupovanje itd.). 
Takšne koristi se ne smejo v celoti izključiti iz zdravstvenih raziskav.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 100
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „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 
zdravstvenega varstva. 

Izboljšanje zdravja evropskih državljanov in 
prispevanje k ustreznemu delovanju
evropskega zdravstvenega sektorja, ob 
podpori konkurenčnosti podjetij, povezanih 
s tem sektorjem, in obravnavi svetovnih 
zdravstvenih problemov, vključno s 
pojavljajočimi se epidemijami in 
zapostavljenimi boleznimi. Raziskave bodo 
usmerjene v preprečevanje bolezni ter 
posodabljanje učinkovitih zdravil in 
načinov zdravljenja ob zagotavljanju 
pravičnega in splošnega dostopa do 
ugotovitev javno financiranih raziskav. 
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 
zdravstvenega varstva. 

Or. fr

Obrazložitev

Program mora prispevati ne le k zdravju evropskih državljanov, ampak tudi k izboljšanju 
delovanja evropskega zdravstvenega sektorja: krepitev konkurenčnosti sektorjev, povezanih z 
zdravjem, ne sme biti edini cilj. Poleg „novih“ epidemij je treba poudariti tudi obravnavanje 
„zapostavljenih“ bolezni, ki vplivajo na manj razvite države, vendar jim farmacevtska 
industrija ne nameni dovolj pozornosti. Vsem mora biti tudi zagotovljen dostop do ugotovitev 
javno financiranih raziskav, ker je to najboljši način za obravnavo nekaterih zdravstvenih 
stanj in potreb, ki zdaj niso nikamor vključene, ter za odziv na cilj izboljšanja zdravstvenih 
standardov za vse v Evropi in drugje po svetu.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 101
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „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 
zdravstvenega varstva.

Izboljšanje zdravja evropskih državljanov in 
prispevanje k storilnosti evropskega
zdravstvenega sektorja (vključno s 
povečanjem njegove konkurenčnosti z 
družbenega vidika), ob obravnavi svetovnih 
zdravstvenih problemov, vključno s 
pojavljajočimi se epidemijami in 
zapostavljenimi boleznimi. Raziskave bodo 
usmerjene v preprečevanje bolezni ter 
razvoj učinkovitega zdravljenja in 
farmacevtskih izdelkov, pri čemer bo 
omogočen pošten dostop do ugotovitev 
raziskav. Poudarek bo na translacijskih 
raziskavah (prenos temeljnih odkritij v 
(črtano) prakso na klinični in populacijski 
ravni), na razvijanju in potrjevanju novih 
terapij, metod za spodbujanje zdravja in 
preventivo, diagnostičnega orodja in 
tehnologij ter tudi na trajnostnih in 
učinkovitih sistemih zdravstvenega varstva.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 102
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 2

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 

Klinične raziskave številnih bolezni (npr. 
rak, bolezni srca in ožilja, dihalne, duševne 
in nevrološke bolezni, zlasti tiste, povezane s 
staranjem, kot sta Alzheimerjeva in 
Parkinsonova bolezen, in nenalezljive 
bolezni, povezane z zdravjem otrok) 
temeljijo na mednarodnih poskusih v več 
centrih, da bi v kratkem časovnem okviru 
dobili zahtevano število pacientov. 
Epidemiološke raziskave, katerih namen je 
določiti bolezenske dejavnike na ravneh od
molekularnih do družbenih dejavnikov,
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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.

zahtevajo veliko raznovrstnost populacij in 
mednarodnih omrežij, da bi prišli do 
pomembnih ugotovitev. Razvijanje novih 
možnosti za diagnosticiranje in zdravljenje 
redkih zdravstvenih motenj ter izvajanje 
epidemioloških raziskav o teh motnjah 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, vključno z javnimi bankami za 
izvorne celice iz krvi popkovine.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 103
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 2

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. 
rak, bolezni srca in ožilja, revmatične 
bolezni, 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. en
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Obrazložitev

Revmatične bolezni so zelo razširjene po svetu in predstavljajo 40 % do 50 % vseh z delom 
povezanih bolezni v Evropi. Zato je na evropski ravni nujno treba povečati raziskave teh 
bolezni. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 104
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 2

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. 
rak, bolezni srca in ožilja, revmatične 
bolezni, 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. en

Obrazložitev

Revmatične bolezni so eden vodilnih vzrokov za zdravstveno breme v Evropi in vsako leto 
povzročijo ocenjeno izgubo več kot 2 odstotkov BNP. Revmatične bolezni so med najbolj 
razširjenimi skupinami bolezni v Evropi. Približno ena tretjina prebivalstva Evrope ali okrog 
100 milijonov ljudi enkrat v življenju trpi zaradi revmatične bolezni. Eden od petih 
Evropejcev se dolgoročno zdravi zaradi revmatizma in artritisa. Prizadeti so ljudje vseh 
starostnih skupin in obeh spolov. Revmatične bolezni so pomemben vzrok za izgubo delovne 
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zmogljivosti. Revmatične motnje so najpogostejši vzrok zdravstvenih težav, ki omejujejo 
delovno zmogljivost in predstavljajo 40 % do 50 % vseh z delom povezanih bolezni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 105
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 3

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale okrepiti konkurenčnost 
evropske biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva, medicinske 
tehnologije in farmacevtske industrije. EU 
mora igrati dejavno vlogo tudi pri 
ustvarjanju okolja, ki spodbuja inovativnost 
v farmacevtskem sektorju, zlasti pri 
doseganju čim večjega uspeha kliničnih 
raziskav. MSP, dejavna na področju 
raziskav, predstavljajo glavno gospodarsko 
gonilno silo za industrijo biotehnologije na 
področju zdravstvenega varstva in 
medicinske tehnologije. Čeprav ima Evropa 
trenutno več družb na področju 
biotehnologije kot ZDA, so le-te večinoma 
majhne in manj zrele od njihovih 
konkurentov. Javno-zasebna raziskovalna 
prizadevanja na ravni EU bodo olajšala 
njihov razvoj. Raziskave EU bodo 
prispevale tudi k razvoju novih normativov 
in standardov za vzpostavitev ustreznega 
pravnega okvira za nove medicinske 
tehnologije (npr. regenerativna medicina).

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale okrepiti konkurenčnost 
evropske biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva, medicinske 
tehnologije in farmacevtske industrije. EU 
mora igrati dejavno vlogo tudi pri 
ustvarjanju okolja, ki spodbuja inovativnost 
v farmacevtskem sektorju, zlasti pri 
doseganju čim večjega uspeha kliničnih 
raziskav. V zvezi s tem je zaželeno 
spodbujanje vzpostavitve programa MICE 
(Preiskava zdravil za otroke Evrope) v 
skladu z Uredbo (ES) št. …/… o zdravilih 
za pediatrične namene o spremembi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1768/92, Direktive 
2001/83/ES in Uredbe(ES) št. 726/2004.
MSP, dejavna na področju raziskav, 
predstavljajo glavno gospodarsko gonilno 
silo za industrijo biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva in medicinske 
tehnologije. Čeprav ima Evropa zdaj več 
družb na področju biotehnologije kot ZDA, 
so le-te večinoma majhne in manj zrele od 
njihovih konkurentov. Javno-zasebna 
raziskovalna prizadevanja na ravni EU bodo 
olajšala njihov razvoj. Raziskave EU bodo 
prispevale tudi k razvoju novih normativov 
in standardov za vzpostavitev ustreznega 
pravnega okvira za nove medicinske 
tehnologije (npr. regenerativna medicina). 

Or. fr

Obrazložitev

Treba je vztrajati pri podpori Parlamenta za vzpostavitev programa MICE v okviru sedmega 
okvirnega programa za raziskave in razvoj. 
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt in Peter Liese

Predlog spremembe 106
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 3

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale okrepiti konkurenčnost 
evropske biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva, medicinske 
tehnologije in farmacevtske industrije. EU 
mora igrati dejavno vlogo tudi pri 
ustvarjanju okolja, ki spodbuja inovativnost 
v farmacevtskem sektorju, zlasti pri 
doseganju čim večjega uspeha kliničnih 
raziskav. MSP, dejavna na področju 
raziskav, predstavljajo glavno gospodarsko 
gonilno silo za industrijo biotehnologije na 
področju zdravstvenega varstva in 
medicinske tehnologije. Čeprav ima Evropa 
trenutno več družb na področju 
biotehnologije kot ZDA, so le-te večinoma 
majhne in manj zrele od njihovih 
konkurentov. Javno-zasebna raziskovalna 
prizadevanja na ravni EU bodo olajšala 
njihov razvoj. Raziskave EU bodo 
prispevale tudi k razvoju novih normativov 
in standardov za vzpostavitev ustreznega 
pravnega okvira za nove medicinske 
tehnologije (npr. regenerativna medicina).

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale okrepiti konkurenčnost 
evropske biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva, medicinske 
tehnologije in farmacevtske industrije. EU 
mora igrati dejavno vlogo tudi pri 
ustvarjanju okolja, ki spodbuja inovativnost 
v farmacevtskem sektorju, zlasti pri 
doseganju čim večjega uspeha kliničnih 
raziskav. MSP, dejavna na področju 
raziskav, predstavljajo glavno gospodarsko 
gonilno silo za industrijo biotehnologije na 
področju zdravstvenega varstva in 
medicinske tehnologije. Čeprav ima Evropa 
zdaj več družb na področju biotehnologije 
kot ZDA, so le-te večinoma majhne in manj 
zrele od njihovih konkurentov. Javno-
zasebna raziskovalna prizadevanja na ravni 
EU bodo olajšala njihov razvoj. Raziskave 
EU bodo prispevale tudi k razvoju novih 
normativov in standardov za vzpostavitev 
ustreznega pravnega okvira za nove 
medicinske tehnologije (npr. regenerativna 
medicina). Evropske raziskave in inovacije 
na področju nadomestnih preskusnih 
strategij in zlasti metod, ki ne vključujejo 
živali, bodo zagotovile globalno vodstvo pri 
obravnavi javnih skrbi in skrbi interesnih 
skupin v zvezi s stalno uporabo živali v 
biomedicinskih raziskavah in lahko razen 
tega zagotovijo trg za industrijske sektorje.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 107
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 3

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale okrepiti konkurenčnost 
evropske biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva, medicinske 
tehnologije in farmacevtske industrije. EU 
mora igrati dejavno vlogo tudi pri 
ustvarjanju okolja, ki spodbuja inovativnost 
v farmacevtskem sektorju, zlasti pri 
doseganju čim večjega uspeha kliničnih 
raziskav. MSP, dejavna na področju 
raziskav, predstavljajo glavno gospodarsko 
gonilno silo za industrijo biotehnologije na 
področju zdravstvenega varstva in 
medicinske tehnologije. Čeprav ima Evropa 
trenutno več družb na področju 
biotehnologije kot ZDA, so le-te večinoma 
majhne in manj zrele od njihovih 
konkurentov. Javno-zasebna raziskovalna 
prizadevanja na ravni EU bodo olajšala 
njihov razvoj. Raziskave EU bodo 
prispevale tudi k razvoju novih normativov 
in standardov za vzpostavitev ustreznega 
pravnega okvira za nove medicinske 
tehnologije (npr. regenerativna medicina).

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale izboljšati zdravje in
okrepiti konkurenčnost evropske 
biotehnologije na področju zdravstvenega 
varstva, medicinske tehnologije in 
farmacevtske industrije. MSP, dejavna na 
področju raziskav, predstavljajo glavno 
gospodarsko gonilno silo za industrijo 
biotehnologije na področju zdravstvenega 
varstva in medicinske tehnologije. Čeprav 
ima Evropa zdaj več družb na področju 
biotehnologije kot ZDA, so le-te večinoma 
majhne in manj zrele od njihovih 
konkurentov. Javno-zasebna raziskovalna 
prizadevanja na ravni EU bodo olajšala 
njihov razvoj. Raziskave EU bodo 
prispevale tudi k razvoju novih normativov 
in standardov za vzpostavitev ustreznega 
pravnega okvira za nove medicinske 
tehnologije (npr. regenerativna medicina). V 
skladu z načelom subsidiarnosti bodo 
sredstva Skupnosti za raziskave 
osredotočena na raziskave izvornih celic 
odraslih ljudi in izvornih celic iz popkovine 
ter ne bodo preprečila uporabe odvečnih 
zarodkov, ki jih je treba uničiti, za 
raziskave zdravljenja. V skladu s členom 18 
Konvencije Sveta Evrope o človekovih 
pravicah in biomedicini (Konvencija iz 
Ovieda 1997) se zarodki ne smejo 
pridobivati v raziskovalne namene.

Or. it

Obrazložitev

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je bila razglašena v Nici (Francija) 
7. decembra 2000, izrecno prepoveduje evgenične postopke in reproduktivno kloniranje, 
vendar pa izrecno ne omenja raziskav zarodkov (člen 3)
– „(...) v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami in kodeksi ravnanja, npr.
(…) Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah in biomedicini, ki je bila podpisana v 
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Oviedu 4. aprila 1997, in Dodatni protokol o prepovedi kloniranja človeških bitij, ki je bil 
podpisan v Parizu 12. januarja 1998“.

Vir: Poročilo delovnega dokumenta osebja Komisije o raziskavah človeških izvornih celic 
zarodka, Bruselj, 3. 4. 2003 SEC(2003)441.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 108
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 4

V nadaljevanju so navedene dejavnosti, ki 
bodo obravnavane in ki vključujejo 
raziskave, bistvene s političnega vidika. Dve 
strateški vprašanji, zdravje otrok in zdravje 
starajočega se prebivalstva, bosta 
obravnavani v okviru več dejavnosti. Po 
potrebi se bodo podprle tudi vsebine 
raziskav, ki so jih določile evropske 
tehnološke platforme, kot na primer 
raziskave o inovativnih zdravilih. Kot 
dopolnitev teh in kot odgovor na nove 
politične potrebe se bo lahko podprlo
dodatne ukrepe, na primer na področju 
vprašanj zdravstvene politike ter varnosti in 
zdravja pri delu.

V nadaljevanju so navedene dejavnosti, ki 
bodo obravnavane in ki vključujejo 
raziskave, bistvene s političnega vidika. 
Strateška vprašanja, zdravje otrok in 
zdravje starajočega se prebivalstva ter 
raziskava za izboljšanje kakovosti življenja 
z rehabilitacijo bodo deležni posebne
pozornosti v okviru več dejavnosti. Po 
potrebi se bodo podprle tudi vsebine 
raziskav, ki so jih določile evropske 
tehnološke platforme, kot na primer 
raziskave o inovativnih zdravilih. Kot 
dopolnitev teh in kot odgovor na nove 
politične potrebe se bodo lahko podprli
dodatni ukrepi, na primer na področju 
vprašanj zdravstvene politike ter varnosti in 
zdravja pri delu. 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se med zdravstvene raziskave vključi več raziskav, povezanih s kakovostjo 
življenja. Kot je pokazala raziskava znotraj šestega okvirnega programa, vseh zdravstvenih 
težav in težav starajočega se prebivalstva ni mogoče rešiti z raziskavami genov in zdravil. 
Druge tehnologije in orodja, kot so nevrologija, rehabilitacijska tehnologija, uporaba 
nevropsiholoških preskusnih sistemov itd., lahko dopolnijo osrednje zdravstvene rešitve in 
zagotovijo precejšnjo dodano vrednost. Vprašanja dostopnosti so prav tako pomembna za 
medicinske raziskave in jih je treba izrecno omeniti. Rezultati kliničnih raziskav se lahko 
uporabljajo v klinični praksi in tudi v neklinični, tj. lahko podpirajo vključevanje starejših ali 
pacientov v vsakodnevne dejavnosti (kot so samostojno bivanje, vožnja, nakupovanje itd.). 
Takšne koristi se ne smejo v celoti izključiti iz zdravstvenih raziskav.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis in Péter Olajos

Predlog spremembe 109
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 1

– Zahtevne proizvodne raziskave. 
Pospeševanje eksperimentalnega napredka v 
biomedicinskih raziskavah s pomočjo 
izboljšanja postopka priprave, 
standardizacije, pridobivanja in analiziranja 
podatkov.

– Zahtevne proizvodne raziskave. 
Pospeševanje eksperimentalnega napredka v 
biomedicinskih raziskavah z izboljšanjem
postopka priprave, standardizacije, 
pridobivanja in analiziranja podatkov. 
Skupaj z osnovnimi raziskavami na 
področju nevrobiologije in behavioristične 
biologije, genetike in genomike za zdravje 
ljudi in živali.

Or. en

Obrazložitev
Zdajšnja raziskava je pokazala potrebo po vlaganju v osnovne raziskave na področju 
nevrologije, ki je temelj za biološko znanost in poznavanje človeških bitij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 110
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 2

– Odkrivanje, diagnoza in spremljanje. S 
poudarkom na neinvazivnih ali minimalno 
invazivnih pristopih.

– Odkrivanje, diagnoza in spremljanje. S 
poudarkom na neinvazivnih ali minimalno 
invazivnih pristopih. Prednost je treba dati 
diagnostičnim orodjem, ki so neposredno 
povezana s terapijo.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti na področju genetskih boleznih in tudi na področju drugih bolezni je diagnostika v 
zadnjih letih izjemno napredovala, predvsem zaradi določitve zaporedja DNK. Med diagnozo 
in terapijo je velika vrzel. Za pacienta je nedvomno pomembno, da ne pozna le diagnoze, 
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ampak da zanj obstaja tudi terapija. Zato je treba dati prednost raziskavam, ki obravnavajo 
to težavo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt in Peter Liese

Predlog spremembe 111
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 3

– Predvidevanje primernosti, varnosti in 
učinkovitosti terapij. Razvijanje in 
potrjevanje bioloških označevalcev, metod 
in modelov in vivo ter in vitro, vključno s 
simulacijo, farmakogenomiko, ciljno 
usmerjenimi pristopi in alternativami za 
preskuse na živalih.

– Predvidevanje primernosti, varnosti in 
učinkovitosti terapij. Razvijanje in 
potrjevanje bioloških označevalcev, metod 
in modelov in vitro, vključno s simulacijo, 
farmakogenomiko, ciljno usmerjenimi 
pristopi in drugimi nadomestnimi možnostmi
za preskuse na živalih, zlasti za 
nadomeščanje uporabe primatov, razen 
človeka.

Or. en

Obrazložitev

Glede na zahteve v Protokolu o zaščiti in dobrem počutju živali ter resno zaskrbljenost 
javnosti v Evropi zaradi preskusov na živalih je za EU nesprejemljivo, da financira razvoj 
metod in modelov in vivo. V skladu s členom 23 Direktive Sveta 86/609/EGS ter členom 7.2(a) 
in (b) šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti mora EU razviti in potrditi 
nadomestne možnosti za preskuse na živalih. Razen tega sta Evropska komisija in Svet večkrat 
izjavila zavezanost zmanjševanju in nadomeščanju uporabe primatov, razen človeka, v 
raziskavah, kot na primer v preambuli Sklepa Sveta 1999/575/ES o evropski konvenciji za 
zaščito živali, ki se uporabljajo v raziskavah. Zato se mora to kazati v financiranju EU na 
podlagi okvirnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 112
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 1 

„Biotehnologija, generična orodja in tehnologije za človekovo zdravje“, alinea 4

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi. 
Krepitev in zagotavljanje nadaljnjega 

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi. 
Krepitev in zagotavljanje nadaljnjega 
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razvoja naprednih terapij in tehnologij z 
možnostjo uporabe pri številnih boleznih 
in zdravstvenih motnjah.

razvoja naprednih terapij in tehnologij z 
možnostjo uporabe pri številnih boleznih 
in zdravstvenih motnjah, vključno s 
tistimi, ki prizadenejo otroke.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vložijo Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis in Péter Olajos

Predlog spremembe 113
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 2 a (novo)

– Vedenjske značilnosti človeka. Študija 
človeka ter mestnega, naravnega in 
kulturnega okolja.

Or. es

Obrazložitev

Poznavanje človeka ter njegovih odzivov in prilagajanja na okolje je osnovna zahteva za 
razumevanje vedenja in možnih vedenjskih motenj človeka.

Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 114
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 3

– Translacijske raziskave pri 
nalezljivih boleznih. Boj proti odpornosti na 
protimikrobna zdravila, svetovni grožnji 
virusa HIV/AIDS-a, malariji in tuberkulozi 
ter tudi proti pojavljajočim se epidemijam 
(npr. SARS in visoko patogena influenca).

– Translacijske raziskave pri 
nalezljivih boleznih. Boj proti odpornosti na 
protimikrobna zdravila, svetovni grožnji 
virusa HIV/AIDS-a, malariji in tuberkulozi 
ter drugim zapostavljenim boleznim, kot so 
(afriška) spalna bolezen, Chagasova 
bolezen, razjeda buruli in lišmenioza, ter 
tudi proti pojavljajočim se epidemijam (npr. 
SARS in visoko patogena influenca).

Or. it
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Obrazložitev

Predlog ne upošteva številnih pomembnih nalezljivih bolezni, ki prizadenejo milijone ljudi v 
državah v razvoju. Sedanje zdravljenje tropskih bolezni, povezanih z revščino, kot so afriška 
spalna bolezen, lišmenioza, Chagasova bolezen in razjeda buruli, je pogosto zastarelo, 
strupeno in ga je težko izvajati. Resolucija, ki jo je 19. februarja 2004 sprejela Skupna 
parlamentarna skupščina AKP-EU, je ugotovila potrebo po ponovnem začetku raziskav in 
razvoja učinkovitih novih zdravil, ki jih je lahko uporabljati in se v državah v razvoju 
prodajajo po dostopni ceni.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 115
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 3

– Translacijske raziskave pri nalezljivih 
boleznih. Boj proti odpornosti na 
protimikrobna zdravila, svetovni grožnji 
virusa HIV/AIDS-a, malariji in tuberkulozi 
ter tudi proti pojavljajočim se epidemijam 
(npr. SARS in visoko patogena influenca).

– Translacijske raziskave pri nalezljivih 
boleznih. Boj proti odpornosti na 
protimikrobna zdravila, svetovni grožnji 
virusa HIV/AIDS-a, malariji in tuberkulozi 
ter tudi proti pojavljajočim se epidemijam 
(npr. SARS in visoko patogena influenca) in 
zapostavljenim boleznim.

Or. en

Obrazložitev

Številne bolezni, ki prvotno prizadenejo države v razvoju, so na področju translacijskih 
raziskav zapostavljene. Zapostavljene bolezni je treba poudariti, ker pogosto niso vključene v 
raziskovalna in razvojna prizadevanja farmacevtske industrije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 116
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 4

– Translacijske raziskave na področju 
težkih bolezni: rak, bolezni srca in ožilja, 
diabetes/debelost; redke bolezni; in drugih 
kroničnih bolezni (npr. osteoartritis). 

– Translacijske raziskave na področju 
težkih bolezni: rak, pljučne bolezni, bolezni 
srca in ožilja, sladkorna bolezen/debelost; 
redkih bolezni, zapostavljenih boleznih, kot 
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Razvijanje strategij, usmerjenih v pacienta, 
od preprečevanja do postavljanja diagnoze 
in zdravljenja, vključno s kliničnimi 
raziskavami.

sta tuberkuloza in malarija; in drugih 
kroničnih bolezni (npr. osteoartritisa in 
revmatičnih bolezni). Razvijanje strategij, 
usmerjenih v pacienta, od preprečevanja do 
postavljanja diagnoze in zdravljenja, 
vključno s kliničnimi raziskavami.

Or. nl

Obrazložitev

Več pozornosti je treba posvetiti zdravljenju in preprečevanju redkih in zapostavljenih 
bolezni, kot so tuberkuloza, malarija itd.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 117
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 4

– 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: rak, bolezni srca in ožilja, bolezni 
dihal, sladkorna bolezen/debelost; redkih
bolezni; in drugih kroničnih bolezni (npr. 
osteoartritisa). Razvijanje strategij, 
usmerjenih v pacienta, od preprečevanja do 
postavljanja diagnoze in zdravljenja, 
vključno s kliničnimi raziskavami.

Or. en

Obrazložitev

Bolezni dihal so pogostejše kot sladkorna bolezen in številne druge bolezni. SZO meni, da se 
bodo v naslednjih 15 letih te številke povečale (Murray, Lopez, 1997).

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 118
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 
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„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 4

– 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: rak, bolezni srca in ožilja, sladkorna 
bolezen/debelost; revmatičnih bolezni,
redkih bolezni; in drugih kroničnih bolezni 
(npr. osteoartritisa). Razvijanje strategij, 
usmerjenih v pacienta, od preprečevanja do 
postavljanja diagnoze in zdravljenja, 
vključno s kliničnimi raziskavami.

Or. en

Obrazložitev

Revmatične bolezni so zelo razširjene po svetu in predstavljajo 40 % do 50 % vseh z delom 
povezanih bolezni v Evropi. Zato je na evropski ravni nujno treba povečati raziskave teh 
bolezni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 119
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 4

– 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: rak, bolezni srca in ožilja, sladkorna 
bolezen/debelost; revmatičnih bolezni; 
redkih bolezni; in drugih kroničnih bolezni 
(npr. osteoartritisa). Razvijanje strategij, 
usmerjenih v pacienta, od preprečevanja do 
postavljanja diagnoze in zdravljenja, 
vključno s kliničnimi raziskavami.

Or. en

Obrazložitev

Revmatične bolezni so eden vodilnih vzrokov za zdravstveno breme v Evropi in vsako leto 
povzročijo ocenjeno izgubo več kot 2 odstotkov BNP. Revmatične bolezni so med najbolj 
razširjenimi skupinami bolezni v Evropi. Približno ena tretjina prebivalstva Evrope ali okrog 
100 milijonov ljudi enkrat v življenju trpi zaradi revmatične bolezni. Eden od petih 
Evropejcev se dolgoročno zdravi zaradi revmatizma in artritisa. Prizadeti so ljudje vseh 



AM\587815SL.doc 41/74 PE 364.923v01-00

SL

starostnih skupin in obeh spolov. Revmatične bolezni so pomemben vzrok za izgubo delovne 
zmogljivosti. Revmatične motnje so najpogostejši vzrok zdravstvenih težav, ki omejujejo 
delovno zmogljivost in predstavljajo 40 % do 50 % vseh z delom povezanih bolezni.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 120
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 4

– 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: rak, bolezni srca in ožilja, sladkorna 
bolezen/debelost; redkih bolezni; in drugih 
kroničnih bolezni (npr. revmatičnih bolezni 
in osteoartritisa). Razvijanje strategij, 
usmerjenih v pacienta, od preprečevanja do 
postavljanja diagnoze in zdravljenja, 
vključno s kliničnimi raziskavami.

Or. en

Obrazložitev

Približno ena tretjina prebivalstva Evrope ali okrog 100 milijonov ljudi enkrat v življenju trpi 
zaradi revmatične bolezni. Revmatične motnje so najpogostejši vzrok zdravstvenih težav, ki 
omejujejo delovno zmogljivost in predstavljajo 40 % do 50 % vseh z delom povezanih bolezni. 
Na splošno so revmatične bolezni eden vodilnih vzrokov za zdravstveno breme v Evropi in 
vsako leto povzročijo ocenjene izgube več kot 2 odstotka BNP. Za obravnavo ene najdražjih 
skupin bolezni je nujno na evropski ravni povečati prizadevanja za raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese in Vittorio 
Prodi

Predlog spremembe 121
Priloga I, del 1, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 4 a (novo)

– Paliativna medicina: zdravljenje bolečin 
in simptomov pri boleznih, ki še niso 
ozdravljive, da se pacientu kar najbolj 
učinkovito lajšajo simptomi.

Or. en
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Obrazložitev

Številne bolezni v naslednjih sedmih do osmih letih še ne bodo ozdravljive. Tudi po preteku 
sedmega okvirnega programa za raziskave bodo ljudje umirali zaradi bolezni. Namen 
paliativne medicine je lajšanje trpljenja, predvsem bolečin in tudi drugih simptomov, kot so 
žeja, srbenje in slabost, ko ni več mogoče zdraviti vzroka bolezni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 122
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 1

– Prenos rezultatov kliničnih raziskav v 
klinično prakso. Razumevanje kliničnega 
odločanja in načina, kako prenesti rezultate 
kliničnih raziskav v klinično prakso, in zlasti 
obravnavanje specifičnosti otrok, žensk in 
starejšega prebivalstva.

– Prenos rezultatov kliničnih raziskav v 
klinično prakso. Razumevanje kliničnega 
odločanja in načina, kako prenesti rezultate 
kliničnih raziskav v klinično prakso, in zlasti 
obravnavanje specifičnosti otrok, žensk, 
starejših in invalidnih oseb.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje zdravstvenega varstva pogosto ne omogoča ustreznega dostopa za invalidne 
osebe. Raziskave o tem, kako zdravstveno varstvo dosega takšne prikrajšane skupine, so 
pomanjkljive in to področje je treba raziskati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 123
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 3 

„Optimalizacija zdravstvenega varstva evropskih državljanov“, alinea 2

– 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 

– 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 
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visokokakovostnega zdravstvenega varstva, 
vključno s preučitvijo sprememb v 
populaciji (npr. staranje, mobilnost in 
migracije ter menjava delovnega mesta).

visokokakovostnega zdravstvenega varstva, 
vključno s preučitvijo sprememb v 
populaciji (npr. staranje, mobilnost in 
migracije ter menjava delovnega mesta). 
Dostop do zdravstvenega varstva za 
prikrajšano prebivalstvo, vključno z 
invalidnimi osebami.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje zdravstvenega varstva pogosto ne omogoča ustreznega dostopa za invalidne 
osebe in etnične manjšine. Raziskave o tem, kako zdravstveno varstvo dosega takšne 
prikrajšane skupine, so pomanjkljive in to področje je treba raziskati.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt in Peter Liese

Predlog spremembe 124
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 3 a 

(novo)

• Nadomestne preskusne strategije in 
metode, ki ne vključujejo živali

– Povečane raziskovalne dejavnosti za 
razvoj in potrditev nadomestnih možnosti 
za preskuse na živalih. Razvoj in potrditev 
nadomestnih preskusnih strategij in zlasti 
metod, ki ne vključujejo živali, za 
preskušanje cepiv za ljudi in živali, 
toksikološko in farmacevtsko preskušanje 
varnosti in za druga področja raziskav. 
Posebno pozornost je treba nameniti 
nadomeščanju uporabe primatov, razen 
človeka.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zahtevami Protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, členom 23 Direktive Sveta 
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št. 86/609/EGS ter členom 7.2(a) in (b) šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti je 
treba razvoj in potrditev nadomestnih preskusnih strategij ter zlasti metod, ki ne vključujejo 
živali, vključiti med dejavnosti zdravstvenih in biomedicinskih raziskav.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt in Peter Liese

Predlog spremembe 125
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, podtočka 

„Cilj“

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
bio gospodarstva preko povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi izkoristili nove in nastajajoče 
raziskovalne možnosti, ki odgovarjajo na 
socialne in gospodarske izzive: naraščajoče 
povpraševanje po varnejši, bolj zdravi in 
bolj kakovostni hrani ter po trajnostni rabi in 
proizvodnji obnovljivih bioloških virov; 
naraščajoča nevarnost epizootskih in 
zoonotskih bolezni ter motenj, povezanih s 
prehrano; grožnje trajnosti in varnosti 
kmetijske in ribiške proizvodnje, ki so zlasti 
posledica podnebnih sprememb; ter 
naraščajoče povpraševanje po 
visokokakovostni hrani ob upoštevanju 
dobrega počutja živali in podeželskega 
okolja.

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
bio-gospodarstva prek povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi izkoristili nove in nastajajoče 
raziskovalne možnosti, ki odgovarjajo na 
socialne in gospodarske izzive: naraščajoče 
povpraševanje po varnejši, bolj zdravi in 
bolj kakovostni hrani ter po trajnostni rabi in 
proizvodnji obnovljivih bioloških virov; 
naraščajoča nevarnost epizootskih in 
zoonotskih bolezni ter motenj, povezanih s 
prehrano; grožnje trajnosti in varnosti 
kmetijske in ribiške proizvodnje, ki so zlasti 
posledica podnebnih sprememb; ter vedno 
večja zaskrbljenost za dobro počutje in 
zdravje živali v proizvodnji hrane, zlasti v 
zvezi z nastanitvijo, živinorejo, vzrejo, 
prevozom in zakolom.

Or. en

Obrazložitev

„Naraščajoče povpraševanje po visokokakovostni hrani“ je že vključeno v prvem izzivu, zato 
je treba vanj vstaviti zadnji del zadnje povedi. Da bi zagotovili varnejšo, bolj zdravo in 
kakovostnejšo hrano ter se odzvali na zaskrbljenost javnosti zaradi dobrega počutja živali in 
njihovih virov hrane, je potrebnih več raziskav o vplivih proizvodnih sistemov na dobro 
počutje živali in načinih izboljšanja dobrega počutja živali v proizvodnji hrane.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 126
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, 

podtočka „Utemeljitev“, odstavek 2

Naraščajoče gospodarske in socialne 
zahteve, skupaj s stalno integracijo ICT v 
vsakdanje življenje in potrebo po nadaljnjem 
premiku tehnoloških mej, so določile 
naraščajočo vsebino raziskav. Približati 
tehnologijo ljudem in organizacijskim 
potrebam pomeni: skriti tehnološko 
kompleksnost in na zahtevo razkriti 
funkcionalnost; narediti tehnologijo zelo 
enostavno za uporabo, razpoložljivo in 
dostopno; zagotavljanje novih aplikacij, 
rešitev in storitev, ki temeljijo na ICT in so 
vredne zaupanja, zanesljive in se prilagajajo 
kontekstu in izbiri uporabnikov. Zahteva 
„več za manj denarja“, raziskovalce ICT 
vodi v svetovno dirko, da bi dosegli 
nadaljnjo miniaturizacijo, obvladovali 
zbliževanje računalniških, informacijskih in 
medijskih tehnologij ter zbliževanje z 
drugimi ustreznimi znanostmi in 
disciplinami in da bi zgradili sisteme, ki se 
lahko učijo in razvijajo. Iz teh različnih 
prizadevanj nastaja nov val tehnologij. 
Raziskovalne dejavnosti na področju ICT 
bodo črpale tudi iz širše palete znanstvenih 
in tehnoloških disciplin, vključno z 
bioznanostjo in znanostjo o življenju, 
psihologijo, pedagogiko ter kognitivnimi in 
družbenimi znanostmi.

Naraščajoče gospodarske in socialne 
zahteve, skupaj s stalno integracijo ICT v 
vsakdanje življenje in potrebo po nadaljnjem 
premiku tehnoloških mej, so določile 
naraščajočo vsebino raziskav. Približati 
tehnologijo ljudem in organizacijskim 
potrebam pomeni: skriti tehnološko 
kompleksnost in na zahtevo razkriti 
funkcionalnost; narediti tehnologijo zelo 
enostavno za uporabo, razpoložljivo in 
dostopno za vse, vključno z invalidnimi 
osebami; zagotavljanje novih aplikacij, 
rešitev in storitev, ki temeljijo na ICT in so 
vredne zaupanja, zanesljive ter se prilagajajo 
kontekstu in izbiri uporabnikov. Zahteva 
„več za manj denarja“, raziskovalce ICT 
vodi v svetovno dirko, da bi dosegli 
nadaljnjo miniaturizacijo, obvladovali 
zbliževanje računalniških, informacijskih in 
medijskih tehnologij ter zbliževanje z 
drugimi ustreznimi znanostmi in 
disciplinami ter da bi zgradili sisteme, ki se 
lahko učijo in razvijajo. Iz teh različnih 
prizadevanj nastaja nov val tehnologij. 
Raziskovalne dejavnosti na področju ICT 
bodo črpale tudi iz širše palete znanstvenih 
in tehnoloških disciplin, vključno z 
bioznanostjo in znanostjo o življenju, 
psihologijo, pedagogiko ter kognitivnimi in 
družbenimi znanostmi.

Or. en

Obrazložitev

Dostop do informacijske družbe za invalidne osebe je nujen za izpolnitev lizbonskih ciljev 
socialne vključenosti prikrajšanih skupin. V zvezi s tem ERS meni, da mora okvirni program, 
ki obsega načela podpornih tehnologij in oblikovanje za vsa načela, sprejeti pristop z dvema 
težiščema. 
Zaradi hitrih inovacij in sprememb na tem področju je nujno, da se perspektiva in prispevek 
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uporabnikov invalidov, glede inovacij ICT za blago/opremo in storitve ter medsebojnega 
delovanja med podpornimi tehnologijami in splošnim oblikovanjem, horizontalno vključita v 
večino projektov informacijske družbe. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 127
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, 

podtočka „Utemeljitev“, odstavek 4

Raziskovalne dejavnosti na področju ICT 
bodo tesno prepletene s političnimi ukrepi za 
razširjanje ICT in z ureditvenimi ukrepi v 
okviru izčrpne in celovite strategije. Po 
obsežnih posvetovanjih so bile določene 
prednostne naloge, k čemer je prispevalo več 
evropskih tehnoloških platform in pobud 
industrije na področjih, kot so 
nanoelektronika, vgrajeni sistemi, mobilne 
komunikacije, elektronski mediji, robotika in 
programska oprema, storitve in tehnologije 
GRID. 

Raziskovalne dejavnosti na področju ICT 
bodo tesno prepletene s političnimi ukrepi za 
razširjanje ICT in z ureditvenimi ukrepi v 
okviru izčrpne in celovite strategije. Po 
obsežnih posvetovanjih so bile določene 
prednostne naloge, k čemur je prispevalo 
več evropskih tehnoloških platform in pobud 
industrije na področjih, kot so 
nanoelektronika, vgrajeni sistemi, mobilne 
komunikacije, elektronski mediji, robotika in 
programska oprema, storitve in tehnologije 
GRID ter ustrezna infrastruktura, 
namenjena povečanju visoke ravni 
evropske računalniške zmogljivosti 
(GÉANT in GRID).

Or. pt

Obrazložitev

GÉANT, omrežja za visoke hitrosti in tehnologije GRID je treba v celoti podpreti, ker 
predstavljajo izjemen uspeh, dosežen na podlagi raziskav, financiranih z okvirnimi programi, 
in ker so v ospredju na svetovni ravni ICT – kar je položaj, ki se ne sme ogroziti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 128
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 3 „Informacijske in komunikacijske tehnologije“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Raziskovanje uporabe“, alinea 1

– ICT za soočanje z družbenimi izzivi: Novi
sistemi in storitve na področjih javnega 

– ICT za soočanje z družbenimi izzivi: novi
sistemi in storitve na področjih javnega 
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interesa za izboljšanje kakovosti, 
učinkovitosti, dostopa in vključenosti; 
uporabnikom prijazna uporaba, vključevanje 
novih tehnologij in pobud, kot je pomoč iz 
okolice pri samostojnem življenju:

interesa za izboljšanje kakovosti, 
učinkovitosti, dostopa in vključenosti, zlasti 
v zvezi s prikrajšanimi skupinami, vključno 
z dostopnostjo ICT za invalidne osebe; 
uporabnikom prijazna uporaba, vključevanje 
novih tehnologij in pobud, kot je pomoč iz 
okolice pri samostojnem življenju:

Or. en

Obrazložitev

Dostop do informacijske družbe za invalidne osebe je nujen za izpolnitev lizbonskih ciljev 
socialne vključenosti prikrajšanih skupin. V zvezi s tem ERS meni, da mora okvirni program, 
ki obsega načela podpornih tehnologij in oblikovanje za vsa načela, sprejeti pristop z dvema 
težiščema.

Zaradi hitrih inovacij in sprememb na tem področju je nujno, da se perspektiva in prispevek
uporabnikov invalidov, glede inovacij ICT za blago/opremo in storitve ter medsebojnega 
delovanja med podpornimi tehnologijami in splošnim oblikovanjem, horizontalno vključita v 
večino projektov informacijske družbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 129
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 
alinea 1

– Obremenitve okolja in podnebja: 
Delovanje podnebnega in zemeljskega 
sistema; ukrepi za prilagoditev in ublažitev; 
onesnaževanje zraka, tal in vode; 
spremembe v sestavi zraka in v vodnem 
ciklusu; medsebojni vplivi med podnebjem, 
zemeljskim površjem in oceanom; ter vplivi 
na biološko raznovrstnost in ekosisteme.

– Obremenitve okolja in podnebja: 
študije preteklih podnebnih sprememb 
(paleoklimatskih sprememb); delovanje
podnebnega in zemeljskega sistema; ukrepi 
za prilagoditev in ublažitev; onesnaževanje 
zraka, tal in vode; spremembe v sestavi 
zraka in v vodnem ciklusu; medsebojni 
vplivi med podnebjem, zemeljskim 
površjem in oceanom; ter vplivi na biološko 
raznovrstnost in ekosisteme.

Or. pt
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Obrazložitev

Študije podnebnih sprememb v preteklosti so izjemno pomembne za razumevanje sedanjih podnebnih 
sprememb ter bodo omogočile ločevanje med spremembami zaradi človeške dejavnosti in 
spremembami zaradi naravnih nihanj.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 130
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 
alinea 1

– Obremenitve okolja in podnebja: 
Delovanje podnebnega in zemeljskega 
sistema; ukrepi za prilagoditev in ublažitev; 
onesnaževanje zraka, tal in vode; 
spremembe v sestavi zraka in v vodnem 
ciklusu; medsebojni vplivi med podnebjem, 
zemeljskim površjem in oceanom; ter vplivi 
na biološko raznovrstnost in ekosisteme.

– Obremenitve okolja in podnebja: 
Delovanje podnebnega in zemeljskega 
sistema; vzroki za podnebne spremembe, 
ukrepi za prilagoditev in ublažitev; 
onesnaževanje zraka, tal in vode; 
spremembe v sestavi zraka in v vodnem 
ciklusu; medsebojni vplivi med podnebjem, 
zemeljskim površjem in oceanom; 
medsebojni vpliv med kmetijstvom in 
podnebnimi spremembami ter vplivi na 
biološko raznovrstnost in ekosisteme.

Or. es

Obrazložitev

Vloga kmetijskih zemljišč in podnebnih sprememb v zvezi s kopičenjem ogljika v tleh zahteva 
širše znanstveno znanje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt in Peter 
Liese

Predlog spremembe 131
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 
alinea 2

– Okolje in zdravje: Medsebojni vplivi 
okoljskih stresorjev in človekovega zdravja, 

– Okolje in zdravje: Medsebojni vplivi 
okoljskih stresorjev in človekovega zdravja, 
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vključno s prepoznavanjem virov, povezav z 
notranjim okoljem, vplivov in na novo 
nastalih dejavnikov tveganja; integrirane 
metode ocenjevanja tveganja za strupene 
snovi, vključno z alternativami za preskuse 
na živalih; količinska opredelitev ter analiza 
stroškov in koristi tveganj za zdravje na 
področju okolja in indikatorjev za 
preventivne strategije.

vključno s prepoznavanjem virov, povezav z 
notranjim okoljem, vplivov in na novo 
nastalih dejavnikov tveganja; integrirane 
metode ocenjevanja tveganja, ki ne 
vključujejo živali, za strupene snovi; 
količinska opredelitev ter analiza stroškov in 
koristi tveganj za zdravje na področju okolja 
in indikatorjev za preventivne strategije.

Or. en

Obrazložitev

Glede na zahteve iz Protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, resno zaskrbljenost javnosti 
v Evropi o preskusih na živalih in cilj predlagane Uredbe EU o kemikalijah za spodbujanje 
preskusov, ki ne vključujejo živali, je za EU nesprejemljivo, da financira razvoj in uporabo 
nadaljnjih metod in vivo za preskušanje strupenosti. V skladu s členom 23 Direktive Sveta 
št. 86/609/EGS ter členom 7.2(a) in (b) šestega okoljskega akcijskega programa je treba 
preskuse na živalih nadomestiti z nadomestnimi možnostmi za preskuse na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 132
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 
alinea 3

– Nevarnost naravnih nesreč: 
Izboljšanje napovedovanja in integrirane 
presoje nevarnosti, ranljivosti in tveganja pri 
nesrečah, povezanih z geološkimi tveganji 
(kot so potresi, izbruhi vulkanov, cunamiji) 
in podnebjem (kot so nevihte in poplave); 
razvoj sistemov zgodnjega obveščanja in 
izboljšanje strategij za preprečevanje in 
ublažitev.

– Nevarnost naravnih nesreč: 
Izboljšanje napovedovanja in integrirane 
presoje nevarnosti, ranljivosti in tveganja pri 
nesrečah, povezanih z geološkimi tveganji 
(kot so potresi, izbruhi vulkanov, cunamiji) 
in podnebjem (kot so nevihte, suše in 
poplave); razvoj sistemov zgodnjega 
obveščanja in izboljšanje strategij za 
preprečevanje in ublažitev.

Or. pt
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Obrazložitev

Zaradi segrevanja planeta je zagotovitev podpore za raziskovanje načinov preprečitve in 
zmanjšanja vplivov suše izjemno pomembna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 133
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 
alinea 3

Nevarnost naravnih nesreč: Izboljšanje 
napovedovanja in integrirane presoje 
nevarnosti, ranljivosti in tveganja pri 
nesrečah, povezanih z geološkimi tveganji 
(kot so potresi, izbruhi vulkanov, cunamiji) 
in podnebjem (kot so nevihte in poplave); 
razvoj sistemov zgodnjega obveščanja in 
izboljšanje strategij za preprečevanje in 
ublažitev.

– Nevarnost naravnih nesreč: Izboljšanje 
napovedovanja in integrirane presoje 
nevarnosti, ranljivosti in tveganja pri 
nesrečah, povezanih z geološkimi tveganji 
(kot so potresi, izbruhi vulkanov, cunamiji) 
in podnebjem (kot so nevihte in poplave); 
razvoj sistemov zgodnjega obveščanja in 
izboljšanje strategij za preprečevanje in 
ublažitev ter ocenjevanje socialno-
ekonomskih posledic za prizadeta območja.

Or. es

Obrazložitev

Ena najpomembnejših nalog v zvezi z naravnimi nesrečami je ocena vpliva, ki ga imajo 
takšne nesreče na neprekinjeno izvajanje gospodarskih dejavnosti in zato na dobro počutje 
prebivalstva. Boljše poznavanje naravnih nesreč ni smiselno, če ne pripomore k izboljšani 
zaščiti prizadetih območij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 134
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Trajnostno gospodarjenje z viri“, alinea 1

– Ohranjanje in trajnostno gospodarjenje z 
naravnimi viri in viri, ki jih je ustvaril 
človek: ekosistemi; gospodarjenje z vodnimi 

– Ohranjanje in trajnostno upravljanje z 
naravnimi viri in viri, ki jih je ustvaril 
človek: ekosistemi; upravljanje z vodnimi 
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viri; ravnanje z odpadki in preprečevanje 
njihovega nastajanja; zaščita in upravljanje 
biološke raznovrstnosti, zaščita tal, 
morskega dna in obalnih območij, pristopi 
proti dezertifikaciji in degradaciji tal; 
gospodarjenje z gozdovi; trajnostno 
upravljanje in načrtovanje mestnega okolja, 
upravljanje s podatki in informacijske 
storitve; presoja in predvidevanje v zvezi z 
naravnimi procesi.

viri; ravnanje z odpadki in preprečevanje 
njihovega nastajanja; zaščita in upravljanje 
biološke raznovrstnosti, zaščita tal, 
morskega dna in obalnih območij, pristopi 
proti dezertifikaciji in degradaciji tal; 
ohranjanje krajine; upravljanje z gozdovi; 
trajnostno upravljanje in načrtovanje 
mestnega okolja, zgodovinskih virov in 
kulturne dediščine, upravljanje s podatki in 
informacijske storitve; presoja in 
predvidevanje v zvezi z naravnimi procesi. 
Merila za ocenjevanje vplivov mestnega 
razvoja in kmetijskih politik.

Or. en

Obrazložitev

Študijo o okolju in politike, ki izhajajo iz nje, je treba opraviti s celostnim pristopom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 135
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Okoljske tehnologije“, alinea 1

– Okoljske tehnologije za opazovanje, 
preprečevanje, ublažitev, prilagoditev, 
sanacijo in obnovo naravne in kulturne 
krajine: v zvezi z vodo, podnebjem, zrakom, 
morskim, mestnim in podeželskim okoljem, 
tlemi, ravnanjem z odpadki, recikliranjem, 
čistimi proizvodnimi procesi, kemijsko 
varnostjo, varovanjem kulturne dediščine in 
grajenega okolja.

– Okoljske tehnologije za opazovanje, 
simulacijo, preprečevanje, ublažitev, 
prilagoditev, sanacijo in obnovo naravne in 
kulturne krajine: v zvezi z vodo, podnebjem, 
zrakom, morskim, mestnim in podeželskim 
okoljem, tlemi, ravnanjem z odpadki, 
recikliranjem, čistimi proizvodnimi procesi, 
kemijsko varnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Simulacija (mikro in makro) je ključno raziskovalno orodje pri oblikovanju okoljskih rešitev 
in napovedovanju težav.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 136
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Okoljske tehnologije“, alinea 1 a (novo)

– Zaščita, ohranjanje in povečanje kulturne 
dediščine, vključno z življenjskim 
prostorom človeka: izboljšana ocena škode 
v zvezi s kulturno dediščino, razvoj 
inovativnih strategij ohranjanja, 
spodbujanje vključevanja kulturne 
dediščine v mestno okolje.

Or. en

Obrazložitev

Okoljske tehnologije, ki so jih odkrili že med kulturnim raziskovanjem, so bile uporabljene na 
drugih področjih. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 137
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Okoljske tehnologije“, alinea 2

– Ocena tehnologije, preverjanje in 
preskušanje: Metode in orodja za oceno 
tveganja za okolje in življenjski cikel pri 
postopkih, tehnologijah in proizvodih; 
podpora platformam za trajnostno kemijo, 
oskrbo z vodo in sanitarne storitve1; 
znanstveni in tehnološki vidiki prihodnjega 
evropskega programa za preverjanje in 
preskušanje okoljskih tehnologij.

– Ocena tehnologije, preverjanje in 
preskušanje: Metode in orodja za oceno 
tveganja za okolje in življenjski cikel pri 
postopkih, tehnologijah in proizvodih; 
podpora platform za trajnostno kemijo, 
gozdarsko tehnologijo, oskrbo z vodo in 
sanitarne storitve1; znanstveni in tehnološki 
vidiki prihodnjega evropskega programa za 
simulacijo, preverjanje in preskušanje 
okoljskih tehnologij.

Or. en

  
1 Raziskovalne vsebine teh evropskih tehnoloških platform se bodo upoštevale pri različnih dejavnostih.
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Obrazložitev

Simulacija (mikro in makro) je ključno raziskovalno orodje pri oblikovanju okoljskih rešitev 
in napovedovanju težav.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 138
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Okoljske tehnologije“, alinea 2

– Ocena tehnologije, preverjanje in 
preskušanje: Metode in orodja za oceno 
tveganja za okolje in življenjski cikel pri 
postopkih, tehnologijah in proizvodih; 
podpora platformam za trajnostno kemijo, 
oskrbo z vodo in sanitarne storitve; 
znanstveni in tehnološki vidiki prihodnjega 
evropskega programa za preverjanje in 
preskušanje okoljskih tehnologij.

– Ocena tehnologije, preverjanje in 
preskušanje: Metode in orodja za oceno 
tveganja za okolje in življenjski cikel pri 
postopkih, tehnologijah in proizvodih; 
podpora platform za trajnostno kemijo, 
oskrbo z vodo in sanitarne storitve; 
znanstveni in tehnološki vidiki prihodnjega 
evropskega programa za preverjanje in 
preskušanje okoljskih tehnologij; 
ocenjevanje in vpliv tehnologij 
razsoljevanja v zvezi z morskim okoljem in 
morskim dnom.

Or. es

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je poudarjena potreba po podrobnejši preučitvi značilnosti 
razsoljevanja morske vode – obetavne tehnologije s prednostmi in slabostmi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 139
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Okoljske tehnologije“, alinea 2 a (novo) 

– Matematične metode za ekonomsko 
presojo emisij onesnaževal: razvoj modelov 
za dodelitev ekonomske vrednosti plinastim 
onesnaževalom, okoljsko računovodstvo.
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Or. es

Obrazložitev

Treba si je prizadevati za nadaljnji razvoj matematičnih modelov, ki bodo v prihodnosti 
omogočili dodelitev vrednosti onesnaževanja, da se bo lahko onesnaževanje vključilo v 
račune z eno samo obračunsko enoto, s čimer se bo zagotovil razvoj drugih instrumentov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Laperrouze

Predlog spremembe 140
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, nov podnaslov

Biološka raznovrstnost:
– zaščita in trajnostno upravljanje biološke 
raznovrstnosti; presoja srednjeročnih in 
dolgoročnih trendov; presoja okoljskih, 
ekonomskih in socialnih vplivov sprememb 
na biološko raznovrstnost ter medsebojni 
vplivi med družbo in biološko 
raznovrstnostjo.

Or. fr

Obrazložitev

Ocena našega ekosistema ob začetku novega tisočletja je poudarila izgubo biološke 
raznovrstnosti zaradi obstoječega slabega upravljanja. Ta izguba biološke raznovrstnosti je
prvi tovrstni dogodek v človeški zgodovini in zahteva obsežno raziskovalno prizadevanje na 
evropski ravni. 

Na področju biološke raznovrstnosti mora obsežno raziskovanje temeljiti na mednarodnih 
obveznostih, vključno s tistimi v zvezi z Okvirno konvencijo ZN o spremembi podnebja 
(UNFCCC) in Kjotskim protokolom ter Konvencijo ZN o biološki raznovrstnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 141
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 

podtočka „Dejavnosti“, nov podnaslov
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– Biološka raznovrstnost: 
zaščita, obnova in trajnostno upravljanje 
biološke raznovrstnosti; presoja in napoved 
srednjeročnih in dolgoročnih trendov, 
vključno z ukrepi za zaščito, obnovo in 
trajnostno upravljanje biološke 
raznovrstnosti; presoja okoljskih, 
ekonomskih in socialnih vplivov sprememb 
na biološko raznovrstnost ter medsebojni 
vplivi med družbo in biološko 
raznovrstnostjo.

Or. fr

Obrazložitev

Številne študije so poudarile izgubo biološke raznovrstnosti, ki se izraža v vedno večjem 
številu ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Za to je delno krivo slabo upravljanje, 
predvsem pa številne oblike onesnaževanja, ki so posledica človeške dejavnosti. Ta izguba 
biološke raznovrstnosti je prvi tovrstni dogodek v človeški zgodovini in zahteva obsežno 
raziskovalno prizadevanje na evropski ravni. 
Na področju biološke raznovrstnosti mora obsežno raziskovanje temeljiti na mednarodnih 
obveznostih, vključno s tistimi v zvezi z Okvirno konvencijo ZN o spremembi podnebja 
(UNFCCC) in Kjotskim protokolom ter Konvencijo ZN o biološki raznovrstnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 142
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka „Cilj“

Ob upoštevanju okoljskih in naravnih virov 
razviti integrirane, na tehnološkem napredku 
osnovane, „bolj zelene” in „pametnejše”
vseevropske prometne sisteme, ki bodo v 
korist državljanom in družbi; in zaščititi ter 
nadalje razvijati vodilni položaj, ki so si ga 
evropske industrije pridobile na svetovnem
trgu. 

Ob upoštevanju okoljskih in naravnih virov 
razviti integrirane, na tehnološkem napredku 
osnovane, „bolj zelene” in „pametnejše”
vseevropske prometne sisteme, ki bodo 
dostopni invalidnim osebam ter v korist 
vsem državljanom in družbi; in zaščititi ter 
nadalje razvijati vodilni položaj, ki so si ga 
evropske industrije pridobile na svetovnem 
trgu.

Or. en
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Obrazložitev

Dostop invalidnih oseb do osrednjih prometnih storitev je bistven za prometno politiko večine 
držav članic. Za evropske raziskovalne in razvojne pobude obstajajo možnosti za podporo 
razvojnih dogodkov na tem področju in zagotavljanje primerjalnih podatkov, na primer študij 
o stroških in prednostih dostopnega prometa, vključno s širšimi socialnimi posledicami in 
izboljšanimi ter inovativnimi rešitvami v zvezi z dostopno obliko.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 143
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 

„Utemeljitev“, odstavek 3

Raziskovalne vsebine, ki so jih razvile 
evropske tehnološke platforme, podpirajo 
potrebo po perspektivi o novih „prometnih 
sistemih“, ki upošteva medsebojno 
delovanje vozil, prometnih omrežij in 
uporabo prometnih storitev, ki jih je mogoče 
razviti samo na evropski ravni. Stroški RTR 
na vseh omenjenih področjih sunkovito 
rastejo in sodelovanje na ravni EU je 
bistveno za zagotavljanje kritične mase 
raznih ponudnikov RTR, da bi se lahko lotili 
obsega in multidisciplinarnih izzivov na 
gospodaren način. Prav tako je bistveno 
spoprijeti se s političnimi, tehnološkimi in 
socialno-ekonomskimi izzivi na področju 
„čistih in varnih vozil prihodnosti“, 
interoperabilnosti in intermodalnosti, zlasti 
železniškega prometa, cenovne dostopnosti, 
varnosti, zmogljivosti, zaščite in okoljskih 
vplivov v razširjeni Uniji. Razvojne 
tehnologije bodo tudi v podporo sistemu 
Galileo in njegove aplikacije bodo bistvene 
za izvajanje evropskih politik.

Raziskovalne vsebine, ki so jih razvile 
evropske tehnološke platforme, podpirajo 
potrebo po perspektivi o novih „prometnih 
sistemih“, ki upošteva medsebojno 
delovanje vozil, prometnih omrežij in 
uporabo prometnih storitev, ki jih je mogoče
razviti samo na evropski ravni. Stroški RTR 
na vseh omenjenih področjih sunkovito 
rastejo in sodelovanje na ravni EU je 
bistveno za zagotavljanje kritične mase 
raznih ponudnikov RTR, da bi se lahko lotili 
obsega in multidisciplinarnih izzivov na 
gospodaren način. Prav tako je bistveno 
spoprijeti se s političnimi, tehnološkimi in 
socialno-ekonomskimi izzivi na področju 
„čistih in varnih vozil prihodnosti“, 
interoperabilnosti in intermodalnosti 
(vključno v zvezi z vozili, infrastrukturo in 
podatki, dostopnimi invalidnim osebam), 
zlasti cestnega in železniškega prometa, 
cenovne dostopnosti, varnosti, zmogljivosti, 
zaščite in okoljskih vplivov v razširjeni Uniji 
Sredstva za raziskovanje bodo namenjena 
tudi zagotavljanju novih in izboljšanih 
rešitev za prometno infrastrukturo in vozil, 
ki so povsem dostopna invalidnim osebam 
ter tudi v korist starejšim osebam in 
uporabnikom prometa na splošno.
Razvojne tehnologije bodo tudi v podporo 
sistemu Galileo in njegove aplikacije bodo 
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bistvene za izvajanje evropskih politik.

Or. en

Obrazložitev

Cestni promet še vedno obsega večino prometa in se ne sme zapostaviti, to zlasti velja za 
javni prevoz. Dostop do osrednjih prometnih storitev za invalidne osebe je bistven za 
prometno politiko večine držav članic EU. Za evropske raziskovalne in razvojne pobude 
obstajajo možnosti za podporo razvojnih dogodkov na tem področju in zagotavljanje 
primerjalnih podatkov, na primer študij o stroških in prednostih dostopnega prometa, 
vključno s širšimi socialnimi posledicami in izboljšanimi ter inovativnimi rešitvami v zvezi z 
dostopno obliko.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 144
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 

„Dejavnosti“, podnaslov „Aeronavtika in zračni promet“, alinea 3

– Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: izboljšanje ugodja potnikov, 
inovativne storitve med letom in 
učinkovitejša odprema potnikov; izboljšanje 
vseh varnostnih vidikov zračnega prometa; 
večja izbira plovil – od večjih do manjših. 

– Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: izboljšanje ugodja potnikov, 
inovativne storitve med letom in 
učinkovitejša odprema vseh potnikov, 
vključno z invalidnimi osebami; izboljšanje 
vseh varnostnih vidikov zračnega prometa; 
večja izbira plovil – od večjih do manjših in 
zagotavljanje izboljšane oblike ob 
upoštevanju dostopa invalidnih oseb do 
plovil, ki ga je treba razviti s posvetovanjem 
s predstavniki organizacij invalidnih oseb.

Or. en

Obrazložitev

Dostop invalidnih oseb do osrednjih prometnih storitev je bistven za prometno politiko 
večine držav članic. Za evropske raziskovalne in razvojne pobude obstajajo možnosti za 
podporo razvojnih dogodkov na tem področju in zagotavljanje primerjalnih podatkov, na 
primer študij o stroških in prednostih dostopnega prometa, vključno s širšimi socialnimi 
posledicami in izboljšanimi ter inovativnimi rešitvami v zvezi z dostopno obliko.   
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Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 145
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 

„Dejavnosti“, podnaslov „Aeronavtika in zračni promet“, alinea 6

– Pionirstvo zračnega prometa prihodnosti:
spoprijemanje z dolgoročnimi izzivi aviacije 
s pomočjo korenitejših, okoljsko 
učinkovitejših in inovativnih kombinacij 
tehnologij, ki bi vodile k večjemu razvoju v 
zračnem prometu.

– Pionirstvo zračnega prometa prihodnosti: 
spoprijemanje z dolgoročnimi izzivi aviacije 
z uporabo korenitejših, okoljsko 
učinkovitejših in inovativnih kombinacij 
tehnologij, ki bi vodile k večjemu razvoju v 
zračnem prometu, vključno v zvezi z 
dostopom invalidnih oseb.

Or. en

Obrazložitev

Dostop invalidnih oseb do osrednjih prometnih storitev je bistven za prometno politiko 
večine držav članic. Za evropske raziskovalne in razvojne pobude obstajajo možnosti za 
podporo razvojnih dogodkov na tem področju in zagotavljanje primerjalnih podatkov, na 
primer študij o stroških in prednostih dostopnega prometa, vključno s širšimi socialnimi 
posledicami in izboljšanimi ter inovativnimi rešitvami v zvezi z dostopno obliko.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 146
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 

„Dejavnosti“, podnaslov „Površinski promet (železniški, cestni in vodni)“, alinea 3

– Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
mestih: inovativne organizacijske sheme,
vključno s čistimi in varnimi vozili in 
ekološkimi načini prevoza, novimi javnimi 
načini prevoza in racionalizacijo zasebnega 
prevoza, komunikacijsko infrastrukturo, 
integriranim načrtovanjem mest in prometa.

– Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
mestih: inovativne organizacijske sheme, 
vključno s čistimi in varnimi vozili in 
ekološkimi načini prevoza, izboljšanimi in 
inovativnimi rešitvami za dostop invalidnih 
oseb do prevoznih vozil in infrastruktur,
javnimi načini prevoza in racionalizacijo 
zasebnega prevoza, komunikacijsko 
infrastrukturo, integriranim načrtovanjem 
mest in prometa.
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Or. en

Obrazložitev

Dostop invalidnih oseb do osrednjih prometnih storitev je bistven za prometno politiko večine 
držav članic. Za evropske raziskovalne in razvojne pobude obstajajo možnosti za podporo 
razvojnih dogodkov na tem področju in zagotavljanje primerjalnih podatkov, na primer študij 
o stroških in prednostih dostopnega prometa, vključno s širšimi socialnimi posledicami in 
izboljšanimi ter inovativnimi rešitvami v zvezi z dostopno obliko.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 147
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 

„Dejavnosti“, podnaslov „Površinski promet (železniški, cestni in vodni)“, alinea 4

– Izboljšanje varnosti in zaščite: kot velja za 
prometni sistem, izboljšanje varnosti v 
prometu za voznike, potnike, osebje, 
kolesarje in pešce, pri načrtovanju vozil, 
plovil in v celotnem prometnem sistemu.

– Izboljšanje varnosti in zaščite: kot velja za 
prometni sistem, izboljšanje varnosti v 
prometu za voznike, potnike, osebje, 
kolesarje in pešce, pri načrtovanju in 
delovanju vozil, plovil in v celotnem 
prometnem sistemu, vključno z ustreznim 
usposabljanjem uporabnika in tretjih 
strani.

Or. en

Obrazložitev

Med površinski promet je treba dodati raziskovalno usposabljanje in podporo delovanju. Tudi 
najbolje oblikovan sistem za učinkovito uporabo zahteva usposabljanje in podporo delovanju. 
Zlasti varnost in zaščita sta tesno povezani z usposabljanjem in se ne smeta zapostaviti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 148
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 8 „Socialno-ekonomske in humanistične vede“, 

podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Glavni trendi v družbi in njihove posledice“
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∙ Glavni trendi v družbi in njihove 
posledice: demografska sprememba, 
vključno s staranjem prebivalstva in 
migracijami; način življenja, družine,
vprašanja spolov, zdravje in kakovost 
življenja; kazenski primeri; vloga 
podjetništva v družbi in raznovrstnost 
prebivalstva, kulturne interakcije in 
vprašanja v zvezi z varovanjem temeljnih 
pravic in bojem proti rasizmu in nestrpnosti. 

∙ Glavni trendi v družbi in njihove 
posledice: demografska sprememba, 
vključno s staranjem prebivalstva in 
migracijami; način življenja, delo, družina, 
vprašanja spolov, zdravje in kakovost 
življenja; kazenski primeri; položaj in 
kakovost življenja invalidnih oseb, zlasti 
položaj invalidnih oseb s kompleksnimi 
potrebami po odvisnosti in invalidnih oseb, 
ki živijo v ustanovah v Evropi, ter status 
shem za samostojno življenje po vsej 
Evropi; vloga podjetništva v družbi in 
raznovrstnost prebivalstva, kulturne 
interakcije in vprašanja v zvezi z 
varovanjem temeljnih pravic in bojem proti 
rasizmu, nestrpnosti in vsem oblikam 
diskriminacije.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi s pobudami za kakovost življenja je pomembna potreba po financiranju, da se 
omogoči celovita in temeljita preiskava položaja invalidnih oseb, ki živijo v ustanovah v 
Evropi. Nedavna predhodna preiskava, ki jo je izvedla pobuda, financirana s strani Komisije, 
kaže, da je zdaj malo podatkov o stanovanjskih ustanovah in storitvah v Evropi. Končno 
poročilo projekta navaja, da je potrebna nadaljnja preiskava na tem področju in da je treba 
to vprašanje reševati v prihodnjem okviru za raziskave Evropske unije.

Razen tega je potrebnih še veliko več raziskav, da se zagotovijo primerljivi podatki o stanju v 
različnih državah članicah EU in državah pristopnicah v zvezi s podporo za osebno pomoč 
invalidnim osebam, shemami neposrednih plačil in centri za samostojno življenje invalidnih 
oseb. Raziskave so potrebne tudi za presojo, kako invalidne osebe in njihove družine 
uveljavljajo svobodno izbiro v zvezi s samostojnim življenjem in dostopom do osebne pomoči, 
v nasprotju s podporo v okviru sistemov domske oskrbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 149
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 9a (novo) „Ustvarjanje platforme za izmenjave med 

avtorji in industrijo“ 

9a. Ustvarjanje platforme za izmenjave med 
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avtorji in industrijo

Cilj:
Zgraditev mostov med raziskavami in 
industrijo
Utemeljitev:
V EU so pogoste nedokončane inovacije, ki 
so jih zasnovali evropski raziskovalci ali 
podjetniki. Avtorjem zaradi strukturnih, 
finančnih ali drugih razlogov primanjkuje 
sredstev za nadaljnji razvoj konceptov. To 
je obžalovanja vredna izguba, ker avtorji v 
številnih primerih ne vedo, kam naj se 
obrnejo, da bi svoje postopke predali 
entiteti, ki jih lahko vključi v obsežnejšo 
raziskavo ali preoblikuje za praktično 
uporabo v industriji. EU mora zgraditi 
mostove, ki so potrebni za povezavo 
avtorjev z industrijo.
Dejavnosti:
– oblikovanje skupne evropske podlage za 
ponudbe in zahteve;
– upravljanje in nadzorovanje ukrepa 
zgraditve mostu.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 150
Priloga I, Poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Dejavnosti“, odstavek 2

Dejavnosti EU v pionirskih raziskavah bo 
izvajal Evropski svet za raziskave (ERC), ki 
bo sestavljen iz znanstvenega sveta in 
izvršilne strukture.

Dejavnosti EU v pionirskih raziskavah bo 
izvajal Evropski svet za raziskave (ERC), ki 
bo sestavljen iz znanstvenega sveta, ki se 
ustanovi v skladu s členom 171 Pogodbe.

Or. pt

Obrazložitev

ERC je treba ustanoviti na podlagi člena 171 Pogodbe – edinega pravnega okvira, ki bo 
zagotovil znanstveno avtonomnost in neodvisnost. Predlog Komisije za oblikovanje izvršilne 
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strukture za ERC je birokratski ukrep, ki ne bi prispeval k spodbujanju evropske znanstvene 
politike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 151
Priloga I, Poglavje II „Zamisli“, podnaslov „Dejavnosti“, odstavek 4

Izvršilna struktura bo odgovorna za vse 
vidike izvajanja in izvrševanja programa, 
kot je določeno v letnem delovnem 
programu. Zlasti bo v skladu z načeli, ki jih 
bo sprejel znanstveni svet, izvajala postopek 
izbire in strokovnega ocenjevanja ter 
zagotavljala finančno in znanstveno 
upravljanje donacij.

črtano

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 152
Priloga I, Poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 2

• Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne 
poti za podporo razvoju poklicne poti 
izkušenih raziskovalcev. Z namenom 
dopolnjevanja ali pridobivanja novih znanj 
in spretnosti ter sposobnosti ali z namenom 
povečanja med/večdisciplinarne in/ali 
medsektorske mobilnosti je predvidena 
podpora raziskovalcem s posebnimi 
potrebami za dodatne/dopolnilne 
sposobnosti ter znanja in spretnosti, 
raziskovalcem, ki začenjajo poklicno pot 
po premoru in (ponovni) vključitvi 
raziskovalcev v trajnejše oblike zaposlitev 
na področju raziskav v Evropi, vključno v 
njihovi matični državi, po obdobju izkušenj 
na mednarodni ravni. Ta ukrep se bo 
izvajal s pomočjo individualnih štipendij, 
ki se bodo dodeljevale neposredno na ravni 
Skupnosti, in s sofinanciranjem 
regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih 

• Vseživljenjsko učenje in razvoj 
poklicne poti za podporo razvoju poklicne 
poti izkušenih raziskovalcev. Z namenom 
dopolnjevanja ali pridobivanja novih znanj 
in spretnosti ter sposobnosti ali z namenom 
povečanja med/večdisciplinarne in/ali 
medsektorske mobilnosti je predvidena 
podpora raziskovalcem s posebnimi 
potrebami za dodatne/dopolnilne 
sposobnosti ter znanja in spretnosti, 
raziskovalcem, ki začenjajo poklicno pot 
po premoru in (ponovni) vključitvi 
raziskovalcev v trajnejše oblike zaposlitev 
na področju raziskav v Evropi, vključno v 
njihovi matični državi, po obdobju izkušenj 
na mednarodni ravni. Ta ukrep se bo 
izvajal s pomočjo individualnih štipendij, 
ki se bodo dodeljevale neposredno na ravni 
Skupnosti. 
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programov. 

Or. pt

Obrazložitev

Okvirni program se ne sme uporabiti za zagotavljanje podpore projektom, ki že prejemajo 
finančna sredstva različnih držav članic. Povečevanje finančnih sredstev v obliki nepovratnih 
sredstev Skupnosti mora biti prednostna naloga.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 153
Priloga I, Poglavje III „Človeški viri“, podnaslov „Dejavnosti“, zaporedna točka 5

• Posebni ukrepi za podporo oblikovanju 
resničnega evropskega trga dela za 
raziskovalce z odstranjevanjem ovir, ki 
preprečujejo mobilnost, in z izboljšanjem 
možnosti glede poklicne poti, ki jo imajo 
evropski raziskovalci. Poleg tega pa bodo 
zagotovljena sredstva za boljše 
ozaveščanje javnosti glede aktivnosti
Marie Curie in njihovih ciljev.

• Posebni ukrepi za podporo oblikovanju 
resničnega evropskega trga dela za 
raziskovalce z odstranjevanjem ovir, ki 
preprečujejo mobilnost, in z izboljšanjem 
možnosti glede poklicne poti, ki jo imajo 
evropski raziskovalci. Dajanje prednosti 
univerzam, raziskovalnim centrom in 
podjetjem bo ustvarilo nova delovna 
mesta, namenjena raziskavam. 
Namenjanje posebne pozornosti 
potrebam raziskovalk in socialna pomoč, 
ki je potrebna, če se družinsko življenje 
prepleta z znanstveno kariero. Poleg tega 
pa bodo zagotovljena sredstva za boljše 
ozaveščanje javnosti glede dejavnosti
Marie Curie in njihovih ciljev.

Or. es

Obrazložitev

V številnih primerih težave znanstvenic izvirajo iz težav zaradi združevanja službe in družine. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 154
Priloga I, del IV „Zmogljivosti“, oddelek „Raziskovalne infrastrukture“, podtočka 

„Dejavnosti“, podnaslov „Podpora že obstoječim raziskovalnim infrastrukturam“, alinea 3

– raziskovalna e-infrastruktura želi 
spodbujati nadaljnji razvoj in usmeritve 
komunikacijskih infrastruktur visokih 
zmogljivosti in mrežnih infrastruktur ter 
krepitev zmogljivih evropskih računalniških 
možnosti kot tudi obenem spodbujati 
uporabniške skupnosti, njihov večji pomen v 
svetu ter večjo stopnjo zaupanja, pri čemer 
je treba graditi na dosežkih infrastruktur 
GEANT in GRID.

– raziskovalna e-infrastruktura želi 
spodbujati nadaljnji razvoj in usmeritve 
komunikacijskih infrastruktur visokih 
zmogljivosti in mrežnih infrastruktur ter 
krepitev zmogljivih evropskih računalniških 
možnosti kot tudi obenem spodbujati 
uporabniške skupnosti, njihov večji pomen v 
svetu ter večjo stopnjo zaupanja, pri čemer 
je treba graditi na dosežkih infrastruktur 
GEANT in GRID.

Spodbujanje najboljše prakse pri 
sodelovanju uporabnikov v raziskovalnih in 
razvojnih projektih.

Or. en

Obrazložitev

Ena od pomanjkljivosti prejšnjih raziskovalnih programov EU je bila nizka raven sodelovanja 
uporabnikov pri izbiri, izvedbi in vrednotenju projektov. V zadnjih letih je načelo sodelovanja 
uporabnikov postalo dejstvo in sprejet pristop pri raziskavah in razvoju; takšno pozitivno 
spremembo v razmišljanju je treba izraziti v novem okvirnem programu. Da bi rezultati 
raziskav in razvoja imeli učinkovito praktično uporabo, je treba priznati, da je sodelovanje 
uporabnikov bistveno. Invalidni uporabniki najbolje vedo, kakšne so njihove potrebe in kako 
zagotoviti, da se lahko inovacije v zvezi z razvojem proizvodov in storitev najbolje prilagodijo 
potrebam invalidnih oseb v praksi.

Načelo sodelovanja uporabnikov je treba vključiti med merila za financiranje projektov 7. 
okvirnega programa za raziskave in razvoj.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese in Vittorio 
Prodi

Predlog spremembe 155
Priloga I, del IV „Zmogljivosti“, oddelek „Znanost v družbi“, podtočka „Utemeljitev“

Vpliv znanosti in tehnologije na naše 
vsakodnevno življenje postaja vse globlji. 

Vpliv znanosti in tehnologije na naše 
vsakodnevno življenje postaja vse globlji. 
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Kljub temu da znanost in tehnologija žanjeta 
sadove družbenih dejavnosti in ju oblikujejo 
družbeni in kulturni dejavniki, pa vendar 
ostajata oddaljeni področji, daleč od 
vsakodnevnih skrbi velikega dela javnosti in 
nosilcev političnih odločitev in sta še naprej 
predmet nesporazumov, upanj in strahov. 
Sporna vprašanja glede nastajajočih 
tehnologij bi morala obravnavati družba na 
podlagi razprav, kjer bi razpolagali s točnimi 
informacijami in bi razprave vodile k 
pametni izbiri in dobrim odločitvam. 

Kljub temu da znanost in tehnologija žanjeta 
sadove družbenih dejavnosti in ju oblikujejo 
družbeni in kulturni dejavniki, pa vendar 
ostajata oddaljeni področji, daleč od 
vsakodnevnih skrbi velikega dela javnosti in 
nosilcev političnih odločitev in sta še naprej 
predmet nesporazumov, upanj in strahov. 
Sporna vprašanja glede nastajajočih 
tehnologij bi morala obravnavati družba na 
podlagi razprav, kjer bi razpolagali s točnimi 
informacijami in bi razprave vodile k 
pametni izbiri in dobrim odločitvam. 

Evropska politika na področju raziskav bo 
uspešna le, če bodo evropska družba in 
države članice prepričane, da se njihove 
skrbi in zakonite etnične omejitve 
upoštevajo. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije daje vtis, da je glavna težava prepričati javnost. Po drugi strani pa je zelo 
pomembno, da znanstveniki prisluhnejo zaskrbljenosti družbe in upoštevajo omejitve.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese in Vittorio 
Prodi

Predlog spremembe 156
Priloga I, del IV „Zmogljivosti“, oddelek „Znanost v družbi“, podtočka „Dejavnosti“, nova 

zaporedna točka

• Večje angažiranje raziskovalcev in 
javnosti nasploh, vključno z organizirano 
civilno družbo, glede z znanostjo 
povezanih vprašanj, da se predvidijo in 
razjasnijo politična in družbena vprašanja, 
vključno z etičnimi vprašanji.

• Večje angažiranje raziskovalcev in 
javnosti nasploh, vključno z organizirano 
civilno družbo, glede z znanostjo 
povezanih vprašanj, da se predvidijo in 
razjasnijo politična in družbena vprašanja, 
vključno z etičnimi vprašanji.

• Kritična študija raziskovalnih 
dejavnosti, da se določijo mejniki za 
etično prijazno raziskovanje ob 
primernem spoštovanju temeljnih pravic.
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Or. en

Obrazložitev

V delu programa, ki obravnava znanost in družbo, mora biti močnejše sklicevanje na etične 
omejitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 157
Priloga I, del IV „Zmogljivosti“, oddelek „Znanost v družbi“, podtočka „Dejavnosti“, nova 

zaporedna točka

• Raziskava spolov, vključno z integracijo 
dimenzije spola na vsa področja raziskav in 
vlogo žensk v raziskavah.

• Raziskava spolov, vključno z integracijo 
dimenzije spola na vsa področja raziskav in 
vlogo žensk v raziskavah.

• Raziskava vseh oblik diskriminacije in 
vključevanje skupin, ki so diskriminirane 
na podlagi iz člena 13 Pogodbe ES, v vsa 
področja raziskav.

Or. en

Obrazložitev

Glede na koristi, ki jih imajo lahko posebne pobude za raziskave in razvoj (R&R) invalidnosti 
za družbeno vključevanje invalidnih oseb, so posebni ukrepi za invalidnost pomembni.
Hkrati pa horizontalna narava vprašanj o invalidnosti pomeni, da je treba invalidne osebe v 
vseh pomembnih sektorjih programa priznati brez predsodkov. Raziskovalne in razvojne 
pobude morajo priznati in razumeti raznolikost invalidnosti.
Pomembno in primerno je, da so projekti Evropske komisije za podporo raziskav povezani s 
političnimi cilji EU, razen evropskega raziskovalnega potenciala in dodane vrednosti. Za 
invalidne osebe so zelo pomembna področja politike EU, povezana z informacijskimi in 
komunikacijskimi tehnologijami; izobraževanjem in usposabljanjem, prevozom, 
zaposlovanjem in socialno politiko.
Razen tega je pomembno, da raziskovalne dejavnosti presežejo strogo komercialne 
prednostne naloge in obravnavajo raziskovalne vrzeli na socialnem področju ter hkrati 
sprejmejo zahteve uporabnikov, vključno s potrebami invalidnih uporabnikov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 158
Priloga I, del IV „Zmogljivosti“, oddelek „Dejavnosti mednarodnega sodelovanja“, odstavek 

3, alinea 3

– države v razvoju, z osredotočenjem na 
njihove posebne potrebe;

– države v razvoju, z osredotočenjem na 
njihove posebne potrebe, na primer težje in 
zapostavljene bolezni; 

Or. en

Obrazložitev

Težje in zapostavljene bolezni imajo pomembne zdravstvene vplive na države v razvoju. Boj 
proti tem boleznim je bistvena sestavina boja proti svetovni revščini.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt in Peter Liese

Predlog spremembe 159
Priloga I, del IV „Zmogljivosti“, oddelek „Nejedrske dejavnosti skupnega raziskovalnega 

središča“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov „Solidarnost in odgovorno upravljanje virov“, 
alinea 4 a (novo)

– Spodbujati in izboljšati razvoj in 
potrjevanje nadomestnih preskusnih 
strategij ter zlasti metod, ki ne vključujejo 
živali, na vseh pomembnih področjih 
raziskovanja (ocena varnosti, preskušanje 
cepiva, zdravstvene in biomedicinske 
raziskave itd.).

Or. en

Obrazložitev

V skladu z zahtevami Protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, členom 23 Direktive 
Sveta 86/609/EGS ter členom 7.2(a) in (b) šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti, 
Direktive o kozmetičnih izdelkih (76/768/EGS), kakor je bila spremenjena, in ciljem 
predlagane uredbe EU o kemikalijah za spodbujanje preskusov, ki ne vključujejo živali, je 
treba razvoj in potrditev nadomestnih preskusnih strategij in zlasti metod, ki ne vključujejo 
živali, vključiti med dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Peter Liese, Johannes Blokland in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 160
Priloga I, Zaključek (novo) 

1. V primeru etično občutljivih 
raziskovalnih projektov morajo udeleženci, 
preden začnejo projekte, pridobiti 
dovoljenje ali odobritev nacionalnih ali 
lokalnih etičnih odborov. Razen tega 
Komisija sistematično preveri projekte. V 
posebnih okoliščinah se lahko etično 
preverjanje izvede med izvedbo projekta.
2. Naslednja področja raziskav se ne 
financirajo v okviru tega programa:
– metode kloniranja človeških zarodkov;
– poseg v človekovo zarodno linijo;
– raziskovalni projekti, ki neposredno ali 
posredno vodijo do uničenja človeških 
zarodkov.
Na področju raziskav izvornih celic 
zarodka bodo uporabljene izkušnje 
Državnih zdravstvenih inštitutov (NIH), 
raziskovanje pa bo omejeno na izvorne 
celice zarodka, ki so bile ustvarjene pred 
avgustom 2001.

Or. en

Obrazložitev

Zadnja poročila o trgovanju s človeškimi jajčnimi celicami in odstop južnokorejskega 
raziskovalca Hwang Woo-suka, predsednika World Stem Cell Hub (svetovni center za 
raziskave izvornih celic), kaže, da je nevarnost izkoriščanja žensk kot darovalk jajčnih celic 
zelo velika. Ta predlog spremembe določa predloge sprememb poročevalca in jih prilagaja 
besedilu Komisije v posebnih programih. Izjeme pri financiranju je treba nujno prestaviti na 
konec Priloge I k okvirnemu programu, ker morajo veljati za vse dejavnosti v okviru sedmega 
okvirnega programa za raziskave.



AM\587815SL.doc 69/74 PE 364.923v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vložita Miroslav Mikolášik in Kathy Sinnott

Predlog spremembe 161
Priloga I, Zaključek (novo) 

1. V primeru etično občutljivih 
raziskovalnih projektov morajo udeleženci, 
preden začnejo projekte, pridobiti 
dovoljenje ali odobritev nacionalnih ali 
lokalnih etičnih odborov. Razen tega 
Komisija sistematično preveri projekte. V 
posebnih okoliščinah se lahko etično 
preverjanje izvede med izvedbo projekta.
2. Naslednja področja raziskav se ne 
financirajo v okviru tega programa:
– metode kloniranja človeških zarodkov;
– poseg v človekovo zarodno linijo;
– raziskovalni projekti, ki vključujejo 
uničenje človeških zarodkov ali uporabo 
človeških izvornih celic zarodka.

Or. en

Obrazložitev

Zadnja poročila o trgovanju s človeškimi jajčnimi celicami in odstop južnokorejskega 
raziskovalca Hwang Woo-suka, predsednika World Stem Cell Hub (svetovni center za 
raziskave izvornih celic), kaže, da je nevarnost izkoriščanja žensk kot darovalk jajčnih celic 
pomembna. Ta predlog spremembe določa predloge sprememb poročevalca in jih prilagaja 
besedilu Komisije v posebnih programih. Izjeme pri financiranju je treba nujno prestaviti na 
konec Priloge I k okvirnemu programu, ker morajo veljati za vse dejavnosti v okviru sedmega 
okvirnega programa za raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 162
Priloga II, OKVIRNA PORAZDELITEV MED PROGRAME

(v milijonih EUR) (v milijonih EUR)
Sodelovanje*,1 44 432 Sodelovanje * 1 47 

  
1 * Vključno s skupnimi tehnološkimi pobudami (tudi finančni načrt itd.) in tistim delom usklajevalnih 
dejavnosti in dejavnosti mednarodnega sodelovanja, ki se financirajo v okviru teh tem.
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214
Zdravje 8 317 Zdravje 9 099
Prehrana, kmetijstvo in 
biotehnologija

2 455 Prehrana, kmetijstvo in 
biotehnologija

2 455

Informacijske in 
komunikacijske tehnologije

12 670 Informacijske in 
komunikacijske tehnologije

11 
670

Nanoznanosti, nanotehnologije, 
materiali in nove proizvodne 
tehnologije 

4 832 Nanoznanosti, 
nanotehnologije, materiali in 
nove proizvodne tehnologije 

4 832

Energetika 2 931 Energija 3 931
Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami) 

2 535 Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami) 

3 535

Promet (vključno z 
aeronavtiko)

5 940 Promet (vključno z 
aeronavtiko)

5 940

Socialno-ekonomske znanosti 
in humanistične vede 

792 Socialno-ekonomske znanosti 
in humanistične vede 

792

Varnost in vesolje 3 960 Varnost in vesolje 3 460
Zamisli 11 862 Zamisli 10 

862
Človeški viri 7 129 Človeški viri 7 129

Zmogljivosti 7 486 Zmogljivosti 7 204
Raziskovalne infrastrukture * 3 961 Raziskovalne infrastrukture * 3 679
Raziskave v korist MSP 1 901 Raziskave v korist MSP 1 901
Regije znanja 158 Regije znanja 158

Raziskovalni potencial 554 Raziskovalni potencial 554
Znanost v družbi 554 Znanost v družbi 554

Dejavnosti mednarodnega 
sodelovanja

358 Dejavnosti mednarodnega 
sodelovanja

358

Nejedrske dejavnosti Skupnega 
raziskovalnega središča

1 817 Nejedrske dejavnosti 
Skupnega raziskovalnega 
središča

1 817

SKUPAJ 72 726 SKUPAJ 72 
726

Or. de
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Obrazložitev

Pripravljavec osnutka ima prav, da je v sedmem okvirnem programu treba povečati finančna 
sredstva za zdravje, energetiko in okolje. 
Vendar pa zaradi tega ni smiselno predlagati zmanjšanja sredstev za EURATOM, ker ta 
program ni predmet postopka soodločanja. Zato se predlaga, da se financiranje v okviru 
sedmega okvirnega programa, ki je predmet postopka soodločanja, prerazporedi v korist 
okolja, zdravja in energetike. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 163
Priloga II, OKVIRNA PORAZDELITEV MED PROGRAME, oddelek „Sodelovanje“

Okvirna porazdelitev med programe je 
naslednja (v milijonih EUR):

Okvirna porazdelitev med programe je 
naslednja (v milijonih EUR):

Sodelovanje*1 44 432 Sodelovanje *,1 44 432

Zdravje 8 317 Zdravje in prehrana 11 827,73
Prehrana, kmetijstvo in 
biotehnologija 2 455
Informacijske in 
komunikacijske tehnologije

12 670 Inovativne tehnologije 8 332,73

Nanoznanosti, 
nanotehnologije, materiali 
in nove proizvodne 
tehnologije

4 832

Energetika 2 931 Energetika in promet 
(vključno z aeronavtiko)

11 563,4

Okolje (vključno s 
podnebnimi spremembami)

2 535 Okolje (vključno s 
podnebnimi spremembami), 
kmetijstvo in ribištvo

6 045,73

Promet (vključno z 
aeronavtiko)

5 940

Socialno-ekonomske 792

  
1 Vključno s skupnimi tehnološkimi pobudami (tudi finančni načrt itd.) in tistim delom usklajevalnih dejavnosti 
in dejavnosti mednarodnega sodelovanja, ki se financirajo v okviru teh tem.
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znanosti in 
humanistične vede
Varnost in vesolje 3 960 Varnost in vesolje 6 652,4

Or. nl

Obrazložitev

Oddelek Sodelovanje je razdeljen na 5 tem. Prvotna zneska za ICT (12 670) in socialne 
znanosti (2 534) se razdelita na pet tem. Prvotna tema Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija 
se je razdelila na tri dele in porazdelila med tri nove teme. Prvotna zneska za Promet in 
Energetiko se seštejeta. 

Zdravje in prehrana 11 827, 73 = prvotni znesek za Zdravje 8 317 + Prehrana 818,33 
(tretjina prvotnega zneska 2 455 za Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija) + 158,4 (petina 
prvotnega zneska za Socialno-ekonomske znanosti in humanistične vede) + 2 534 (petina 
prvotnega zneska za ICT 12 670).
Inovativne tehnologije: 8 332,73 = prvotni znesek za Nanoznanosti itd. 4 832 + 818,33 + 
158,4 + 2 534 (glej zgornjo porazdelitev teh delnih zneskov).
Energetika in promet: 11 563,4 = Energetika 2 931 + 818,33 +2534 + Promet 5 940.
Okolje, kmetijstvo in ribištvo: 6 045,73 = prvotni znesek za Okolje 2 535 + Kmetijstvo 
818,33 + 158,4 +2 534.
Varnost in vesolje: 6 652,4 = prvotni znesek 3 960 + 158,4 + 2 534.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 164
Priloga II, OKVIRNA PORAZDELITEV MED PROGRAME, oddelek „Zmogljivosti“

Zmogljivosti
Raziskovalne 
infrastrukture *
Raziskave v korist MSP

Regije znanja
Raziskovalni potencial

Znanost v družbi
Dejavnosti mednarodnega 
sodelovanja

7 486

3 961
1 901

158
554

554
358

Zmogljivosti
Raziskovalne infrastrukture 
*
Raziskave v korist MSP

Regije znanja
Raziskovalni potencial

Znanost v družbi
Dejavnosti mednarodnega 
sodelovanja

7 486

3 461
2 901

158
554

554
358
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Or. pt

Obrazložitev

Namen proračuna, ki bo na voljo, mora biti evropskim raziskovalcem dati večji dostop do 
obstoječe infrastrukture ter znatno povečati sodelovanje malih in srednje velikih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 165
Priloga III, oddelek „SHEME FINANCIRANJA“, točka 5 „Podpora usposabljanju in 

poklicnemu razvoju raziskovalcev“

Podpora usposabljanju in poklicnemu 
razvoju raziskovalcev se bo večinoma 
uporabljala pri izvajanju aktivnosti Marie 
Curie.

Podpora usposabljanju in poklicnemu 
razvoju raziskovalcev v vseh programih, 
projektih in pobudah ter tudi v dejavnostih
Marie Curie. Spodbujanje pogojev, ki 
ženskam olajšajo začetek in nadaljevanje 
raziskovalne kariere.

Or. es

Obrazložitev

Pristno vključevanje zahteva obsežno politiko in podporne zmogljivosti, kot so vrtci in pomoč 
pri mobilnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 166
Priloga III, oddelek „Zakonodajni finančni izkaz“, točka 5 „Značilnosti in cilji“, podtočka 5.3, 

podnaslov „Sodelovanje“, točka 1 „Zdravje“

1. Zdravje: 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 

1. Zdravje: Izboljšanje fizičnega in 
duševnega zdravja evropskih državljanov in 
povečanje konkurenčnosti evropskih 
industrijskih sektorjev in podjetij, povezanih 
z zdravjem, ob obravnavi svetovnih 
zdravstvenih problemov, vključno s 
pojavljajočimi se epidemijami in 



PE 364.923v01-00 74/74 AM\587815SL.doc

SL

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 
zdravstvenega varstva.

zapostavljenimi boleznimi. 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 
zdravstvenega varstva. 

Or. en

Obrazložitev

Duševno in fizično zdravje je pomembno poudariti kot cilj sedmega okvirnega programa. 
Razen tega je treba zapostavljene bolezni poudariti, ker pogosto niso vključene v raziskovalna 
in razvojna prizadevanja farmacevtske industrije. 


