
AM\593551SL.doc PE 367.635v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

8.12.2005 PE 367.635v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 12-42

Osnutek mnenja (PE 365.013v01-00)
Britta Thomsen
o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sedmem okvirnem programu Evropske 
skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 do 2013)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 1a (novo)

(1a) V javno financirane raziskave je treba 
vlagati predvsem tako, da so zadovoljene 
javne potrebe in prednostne naloge.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 13
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 bistvo 
gospodarskega napredka, vključno z rastjo 

(2) Evropski svet v Lizboni je priznal 
osrednjo vlogo raziskav ter izpostavil znanje 
in inovacije kot ključne ter Uniji zastavil 
nov strateški cilj za naslednje desetletje: da 
postane najbolj konkurenčno in dinamično 



AM\593551SL.doc PE 367.635v01-00 2/17 AM\

SL

zaposlovanja v Evropi. gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju 
in je sposobno trajnostne gospodarske rasti, 
ki si prizadeva za polno zaposlenost z več in 
boljšimi delovnimi mesti ter večjo družbeno 
kohezijo.

Or. en

Justification

The Lisbon 'triangle' is worth mentioning.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 4a (novo)

(4a) Raziskovalne dejavnosti, pri katerih se 
uničujejo človeški zarodki ali uporabljajo 
snovi, ki so pridobljene iz človeških 
zarodkov v postopku, ki ima za posledico 
njihovo uničenje, ne dobijo podpore
Skupnosti.

Or. en

Justification

The European Parliament has repeatedly stressed the Community's destructive approach 
concerning human embryo and human embryonic stem cell research.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 4b (novo)

(4b) Ob upoštevanju Resolucije Generalne 
skupščine Združenih narodov z dne 8. 
marca 2005 (A/59/516/Add. I), ki se izrecno 
nanaša na potrebo po izogibanju 
zdravstvenemu tveganju in preprečevanju 
izkoriščanja žensk, je Evropski parlament 
poudaril, da je iz programov Skupnosti 
nujno izključiti podporo kloniranju človeka 
in financiranje slednjega.
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Or. en

Justification

The definition of ethically motivated limits is of particular importance.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 9

(9) Človeške potenciale na področju 
raziskav in tehnologije v Evropi je treba 
okrepiti količinsko in kakovostno.

(9) Treba je sprejeti posebne ukrepe, ki bi 
omogočili, da bi se bistveno povečalo 
sodelovanje žensk na področju raziskav. Na 
tem področju je treba izkoristiti tudi 
različno usposobljenost in izkušnje tako 
moških kot žensk.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 17
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. Da bi to dosegli, se je treba 
potruditi, da se pospeši vzajemno 
priznavanje poklicnih kvalifikacij, ki so bile 
pridobljene v Skupnosti in v tretjih državah.

Or. fr

Justification

In order to encourage European researchers to remain in Europe and attract foreign 
researchers, it is essential to speed up mutual recognition of qualifications acquired in the 
Member States and those acquired abroad so as not to hamper the movement of researchers 
within the Community.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 14a (novo)

(14a) V okviru programa „Človeški viri“ je 
treba spodbujati otroško vedoželjnost in 
zanimanje za znanost v okolju, ki pri 
otrocih in mladini sproža željo po 
spoznavanju znanosti, tako da se na vseh 
ravneh, tudi v šoli, poveča izobraževanje o 
znanosti in da se med mladimi pospešuje
zanimanje in sodelovanje v znanosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 19

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

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

Or. fr

Justification

The best use of the potential of all researchers, both men and women, in the field of research 
should be a priority for the European Union.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 20
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, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah in Konvencije Sveta Evrope o 
človekovih pravicah in biomedicini.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog 21
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, zlasti 
ženskih, na področju raziskav in tehnologije 
v Evropi.

Or. fr

Justification

See Amendment 16.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 22
Člen 2, odstavek 6a (novo)

6a. Enakost spolov in načela enakih 
možnosti in enake obravnave moških in 
žensk ter boja proti vsem oblikam 
diskriminacije so vključeni v dejavnosti po 
tem programu.

Or. fr
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Justification

The Community should, in accordance with Article 3(2) of the Treaty, seek to eliminate 
inequalities and to promote equality between men and women in all its actions, including 
activities covered by the seventh Framework Research Programme. The Community should 
also, in accordance with Article 13 of the Treaty, seek to eliminate all forms of 
discrimination.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 23
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1

Dve leti po zaključku tega okvirnega 
programa se opravi zunanja ocena 
utemeljitve, izvedbe in dosežkov programa, 
ki jo na zahtevo Komisije izvedejo neodvisni 
strokovnjaki.

Dve leti po zaključku tega okvirnega 
programa se opravi zunanja ocena 
utemeljitve, izvedbe in dosežkov programa, 
ki jo na zahtevo Komisije izvedejo neodvisni 
strokovnjaki in še posebej upošteva 
spodbujanje, razvoj in izrabo sposobnosti in 
potenciala žensk.

Or. fr

Justification

The evaluation of the programme should also focus on progress made in enhancing the role 
and competences of women in the field of research.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 24
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 1, Zdravje, naslov 2, 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, klamidija, bolezni srca in ožilja, bolezni 
dihal, duševne in nevrološke bolezni, zlasti 
tiste, povezane s staranjem, kot sta 
Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen ter 
nenalezljive bolezni, ki prizadenejo otroke) 
temeljijo na mednarodnih poskusih v več 
centrih, da bi v kratkem časovnem okviru 
dobili zahtevano število pacientov. 
Epidemiološke raziskave se ne bi smele 
izvajati samo na genomski in molekulski 
ravni; zahtevajo veliko raznovrstnost 
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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.

populacij in mednarodnih omrežij, da bi 
prišli do pomembnih ugotovitev. Razvijanje 
novih možnosti za diagnosticiranje in 
zdravljenje redkih zdravstvenih motenj ter 
izvajanje epidemioloških raziskav teh 
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, vključno z javnimi 
bankami matičnih celic iz popkovnične 
krvi.

Or. en

Justification

Chlamydia infection is a common bacterial sexually transmitted disease which is estimated to 
lead to infertility in one third of cases, making it the commonest cause of sterility arising from 
infection;
Epidemiological research needs to be far more complete in view of public healthcare at the 
societal level and should not only be carried out at the genomic and molecular level. In this 
context, research on the establishment of public banks for cord blood stem cells should be 
strengthened in order to achieve an inventory sufficient to provide as many potential 
recipients as possible with a high probability of a therapeutically effective cord blood unit 
when one is clinically indicated.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 25
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 1, Zdravje, 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 

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 ter osteoporoza) 
temeljijo na mednarodnih poskusih v več 
centrih, da bi v kratkem časovnem okviru 
dobili zahtevano število pacientov. 
Epidemiološke raziskave zahtevajo veliko 



AM\593551SL.doc PE 367.635v01-00 8/17 AM\

SL

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.

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. fr

Justification

Osteoporosis is a disease which affects a very large number of women in Europe. Clinical 
research is therefore essential in this area in order to improve the quality of life of the women 
concerned.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 26
Priloga I, del I, Teme, točka 1, 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. 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, skupaj z vprašanjem 
zdravja z vidika enakosti spolov.

Or. sv
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 27
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 1, Zdravje, naslov 2, 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. Tri 
strateška vprašanja, zdravje otrok, zdravje 
žensk in zdravje starajočega se prebivalstva, 
bodo obravnavana 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.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 28
Priloga, I Sodelovanje, Teme, 1. Zdravje, Dejavnosti, 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, 
diabetes/debelost; redke bolezni; in drugih 
kroničnih bolezni (npr. osteoartritis in 
osteoporoza) Razvijanje strategij, 
usmerjenih v pacienta, od preprečevanja do 
postavljanja diagnoze in zdravljenja, 
vključno s kliničnimi raziskavami, ob 
upoštevanju dejavnikov, povezanih s 
spolom

Or. fr

Justification

Strategies for disease prevention and treatment should take account of differences between 
men and women.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 29
Priloga I, del I, oddelek Teme, točka 1. Zdravje, podtočka Dejavnosti, podnaslov 

Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju, alinea 4b (novo)

- Paliativna medicina: terapija za lajšanje 
bolečin in simptomatska terapija za bolezni, 
ki so še neozdravljive. Kar se da učinkovito 
zdravljenje simptomov pacientov.

Or. de

Justification

Many diseases will still not be curable even in the next seven to eight years. After the end of 
the 7th research framework programme, people will still die of diseases. The aim of palliative 
medicine is to relieve suffering, particularly pain but also other symptoms such as thirst, 
itching and nausea, even if the cause of the disease can no longer be treated.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 30
Priloga I, del I, oddelek Teme, točka II, Dejavnosti, odstavek 3

Znanstveni svet bodo sestavljali predstavniki 
evropskih znanstvenih ustanov na najvišji 
ravni, ki bodo delovali v svojem imenu, 
neodvisno od političnih ali drugih interesov. 
Člane bo imenovala Komisija v skladu s 
postopkom neodvisnega imenovanja. 
Znanstveni svet bo med drugim nadzoroval 
odločitve o vrstah raziskav, ki se bodo 
financirale, in z znanstvenega vidika deloval 
kot porok za kakovost dejavnosti. Naloge 
bodo zlasti razvoj letnega delovnega 
programa, uvedba postopka strokovnega 
ocenjevanja, spremljanje in obvladovanje 
kakovosti izvajanja programov z 
znanstvenega vidika.

Znanstveni svet bodo sestavljali predstavniki 
evropskih znanstvenih ustanov na najvišji 
ravni, ki bodo delovali v svojem imenu, 
neodvisno od političnih ali drugih interesov. 
Znanstveni svet bo imel najmanj 50 % 
članic. Člane bo imenovala Komisija v 
skladu s postopkom neodvisnega 
imenovanja. Znanstveni svet bo med drugim 
nadzoroval odločitve o vrstah raziskav, ki se 
bodo financirale, in z znanstvenega vidika 
deloval kot porok za kakovost dejavnosti.
Naloge bodo zlasti razvoj letnega delovnega 
programa, uvedba postopka strokovnega 
ocenjevanja, spremljanje in obvladovanje 
kakovosti izvajanja programov z 
znanstvenega vidika.

Or. en
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Justification

This addition is needed to ensure that the ERC complies with the EU's target of equal 
treatment.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 31
Priloga I, Teme, 3. Informacijske in komunikacijske tehnologije, Dejavnosti, Vključevanje 

tehnologij, Domača okolja

– Domača okolja: komunikacije, 
spremljanje, nadzor, pomoč; celovita 
interoperabilnost in uporaba vseh naprav; 
interaktivna digitalna vsebina in storitve.

– Domača okolja: filtriranje nezakonitih 
vsebin, komunikacije, spremljanje, nadzor, 
pomoč; celovita interoperabilnost in uporaba 
vseh naprav; interaktivna digitalna vsebina 
in storitve.

Or. fr

Justification

Information and communication technologies (ICT) should enable illicit content, such as 
pornography and child pornography, which are increasing especially on the Internet, to be 
filtered.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 32
Priloga I, Teme, oddelek 8, Socialno-ekonomske in humanistične vede, Cilj

Globlje, splošno razumevanje zahtevnih in 
medsebojno povezanih socialno-ekonomskih 
izzivov, s katerimi se sooča Evropa, na 
primer rastjo, zaposlovanjem in 
konkurenco, družbeno kohezijo in 
trajnostjo, kakovostjo življenja in globalno 
soodvisnostjo, zlasti z namenom 
zagotavljanja boljše baze znanja politikam 
na zadevnih področjih. 

Globlje, splošno razumevanje zahtevnih in 
medsebojno povezanih socialno-ekonomskih 
izzivov, s katerimi se sooča Evropa, na 
primer visoko kvalitetnim zaposlovanjem, 
starajočim se prebivalstvom, družbeno 
kohezijo in trajnostjo, kakovostjo življenja 
in globalno soodvisnostjo, zlasti z namenom 
zagotavljanja boljše baze znanja politikam 
na zadevnih področjih. 

Or. en

Justification

The ageing society is one of the key challenges for the future.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 33
Priloga I, Teme, oddelek 8, Socialno-ekonomske in humanistične vede, Dejavnosti, odstavek 

1

Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v 
družbi znanja: razvijanje in povezovanje 
raziskav v nacionalni institucionalni 
kontekst v zvezi z vprašanji, ki zadevajo 
rast, zaposlovanje in konkurenčnost in
obsegajo inovacije, izobraževanje, vključno 
z vseživljenjskim učenjem in vlogo 
znanstvenega in drugega znanja.

Za okolje sprejemljiv gospodarski razvoj, 
zaposlovanje, socialna pravičnost in 
enakost spolov: razvijanje in povezovanje 
raziskav v nacionalni institucionalni 
kontekst v zvezi z vprašanji, ki zadevajo rast 
in zaposlovanje ter obsegajo inovacije, 
izobraževanje, vključno z vseživljenjskim 
učenjem in vlogo znanstvenega in drugega 
znanja.

Or. en

Justification

Competitiveness in all areas of society, should not become a desirable concept.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 34
Priloga I, Teme, 8. Socialno-ekonomske in humanistične vede, Dejavnosti, točka 3

Glavni trendi v družbi in njihove posledice: 
demografska sprememba, vključno s
staranjem prebivalstva in migracijami; način 
življenja, delo, 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, družine, usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, 
enakost 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 vsem oblikam 
diskriminacije, rasizmu in nestrpnosti.

Or. fr

Justification

One of the major difficulties facing European society is how to reconcile professional and 
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family life. Moreover, gender equality and the fight against all forms of discrimination also 
form part of the issues facing the EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 35
Priloga I, del II, Zamisli, Dejavnosti, odstavek 6

Evropska komisija bo delovala kot porok za 
polno samostojnost in celovitost ERC.

Evropska komisija bo delovala kot porok za 
polno samostojnost in celovitost ERC. ERC 
naj dejavno spodbuja uveljavljanje načela 
enakih možnosti pri pomoči za raziskave in 
razvoj. Poskrbeti mora za ustrezno podporo 
raziskavam z vidika spolne enakosti. 
Izpostavljanje pomena enakosti spolov v 
raziskavah prinaša nova znanja, krepi 
kakovost in plemeniti raziskave.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 36
Priloga I, III Človeški viri, Utemeljitev, odstavek 1

Z znanjem bogati in visoko usposobljeni 
raziskovalci so potreben pogoj za napredek v 
znanosti in podporo inovacijam, prav tako 
pa so pomemben dejavnik za privabljanje in 
ohranjanje naložb v raziskave s strani javnih 
in zasebnih teles. Ob upoštevanju rastoče 
konkurence na svetovni ravni sta razvoj 
odprtega evropskega trga dela za 
raziskovalce in raznolikost znanj in 
spretnosti ter poklicnih poti raziskovalcev 
bistvena za podporo koristnemu kroženju 
raziskovalcev in njihovega znanja v Evropi 
in tudi v svetu.

Z znanjem bogati in visoko usposobljeni 
raziskovalci so potreben pogoj za napredek v 
znanosti in podporo inovacijam, prav tako 
pa so pomemben dejavnik za privabljanje in 
ohranjanje naložb v raziskave s strani javnih 
in zasebnih teles. Ob upoštevanju rastoče 
konkurence na svetovni ravni sta razvoj 
odprtega evropskega trga dela za 
raziskovalce brez kakršnih koli oblik 
diskriminacije in raznolikost znanj in 
spretnosti ter poklicnih poti raziskovalcev 
bistvena za podporo koristnemu kroženju 
raziskovalcev in njihovega znanja v Evropi 
in tudi v svetu.

Or. fr
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Justification

The European research market should be free of all forms of discrimination in order to 
attract as many people as possible, inlcuding women, and enable the EU to become more 
competitive in accordance with the Lisbon objectives.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 37
Priloga I, III Človeški viri, Dejavnosti, Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti

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 programov.

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, na primer po porodniškem ali 
starševskem dopustu, 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 programov.

Or. fr

Justification

Women researchers do not enjoy the same promotion opportunities as men in the field of 
research. The seventh Framework Programme should therefore promote women's career 
development. The necessary conditions should also be created to enable women to resume 
their work after a period of maternity leave and both men and women after a period of 
parental leave. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 38
Priloga I, del IV, Zmogljivosti, oddelek 5, Znanost v družbi, drugi naslov, Utemeljitev, 

odstavek 1

Evropska raziskovalna politika bo uspešna 
le, če bo družba v Evropi in v državah 
članicah prepričana, da so njihove skrbi 
upoštevane in da se spoštujejo legitimne 
etične omejitve, ki bi jih po njenem mnenju 
morali sprejeti. 

Or. en

Justification

The Commission proposal gives the impression that the main problem is to convince the 
public opinion. On the other hand it is very important that scientists listen to the concerns of 
society and respect limits.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 39
Priloga I, del IV, Zmogljivosti, oddelek 5, Znanost v družbi, tretji naslov, Dejavnosti, 

odstavek 3a (novo)

Kritičen razmislek o raziskovalnih 
dejavnostih, ki ima za cilj določitev 
standardov za etično utemeljene raziskave, 
ki upoštevajo temeljne pravice.

Or. en

Justification

There has to be a stronger reference to ethical limits in the science and society part of the 
programme

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 40
Priloga I, IV Zmogljivosti, Znanost v družbi, Dejavnosti, točka 4

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

dimenzije spola na vsa področja raziskav in 
podpiranjem žensk v raziskavah.

Or. fr

Justification

See justification for Amendment 20.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 41
Priloga I, IV Zmogljivosti, Znanost v družbi, Dejavnosti, točka 5

Oblikovanje okolja, ki pri mladih vzbuja 
radovednost po znanosti, s krepitvijo 
znanstvenega izobraževanja na vseh ravneh, 
tudi v šolah, in spodbujanjem interesa in 
sodelovanja v znanosti pri mladih.

Oblikovanje okolja brez stereotipov, ki pri 
mladih vzbuja radovednost po znanosti, s 
krepitvijo znanstvenega izobraževanja na 
vseh ravneh, tudi v šolah, in spodbujanjem 
interesa in polnega sodelovanja v znanosti 
pri mladih.

Or. fr

Justification

It is important to create a 'scientific' environment free of all stereotypes with a view to 
promoting full participation in science among girls and boys and reinforcing science 
education not only in schools but also in other appropriate institutions

Predlog spremembe, ki ga vlagata Hiltrud Breyer in Raül Romeva i Rueda

Predlog spremembe 42
Priloga I, Teme, oddelek IV, Znanost v družbi, Dejavnosti, odstavek 7b (novo)

Zagotavljanje zmogljivosti otroškega 
varstva, kot je določil Evropski svet v 
Barceloni 2002, v skladu s katerim mora 
vsaka država članica do leta 2010 zagotoviti 
otroško varstvo vsaj 90 % otrok starih od 3 
let do šoloobvezne starosti in najmanj 33 % 
vseh otrok, mlajših od treh let;

Or. en
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Justification

Adequate and sufficient childcare facilities are crucial especially for employed women with
children. 


