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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sedmi okvirni program Evropske unije je bistvo Lizbonske strategije in lahko le podpira sklep 
Evropske komisije, da podvoji finančni okvir na več kot 70 milijard evrov za obdobje 2007-
2013.   

S to podvojitvijo bodo celotni javni izdatki za R&R Evropske unije znašali 0,96% BDP.  To 
še zdaleč ni finančno potratno, ampak preprosto spoštuje obveznosti, ki jih je prevzel 
Evropski svet, ki je dvakrat (marca 2002 in marca 2005) s 3% BDP EU določil cilj 
evropskega prizadevanja na področju raziskovanja. 

72 milijard predstavlja najmanjši možni znesek. Slepa ulica, v kateri so se znašle razprave o 
finančni perspektivi za obdobje 2007-2013 predstavlja težko hipoteko za dosego tega cilja. 
Vendar je za Evropejce ugoden čas za vlaganja v R&R za dosego svojih ciljev. Financiranje 
nekaterih pomembnih področij raziskovanj le z zasebnimi donacijami je malo verjetno. 
Njihov razvoj je zato v veliki meri odvisen od javne podpore, na področju raziskovanj mora 
Evropa še toliko bolj kot na drugih področjih ustvariti dodano vrednost. 

To še posebej velja za raziskovanja na področju agronomije. V tem sektorju je eno največjih 
zadoščenj - če pustimo ob strani dobrodošle izboljšave s poenostavitvijo pravil in finančnih 
mehanizmov, večja prilagodljivost in okrepljen multidisciplinaren pristop - da bo kmetijstvo 
priznano kot ena od novih tem, za katere bo Evropska unija prevzela akcijo. V šestem 
okvirnem programu je bilo raziskovanje na področju agronomije skoraj izključno omejeno na 
kakovost in prehrambno varnost ter določene vidike trajnostnega razvoja. Evropska komisija 
v sedmem okvirnem programu ponuja širšo vizijo, ko predlaga «izgradnjo na znanju 
temelječega (...) evropskega bio gospodarstva, ki bo izkoristilo nove in nastajajoče 
raziskovalne možnosti, ki ustrezajo socialnim in gospodarskim izzivom».

Z reformo leta 1992, ko so se pojavili neposredna pomoč, drugi steber SKP in potreba, da se 
kmetijstvo uvrsti v okvir trajnostnega razvoja, je postalo jasno, da se glavna dejavnost 
kmetijstva ne omejuje le na dejavnost - očitno najpomembnejšo - proizvodnje. Ta trend se 
danes krepi z nevezanimi plačili, ekopogoji in večjim odpiranjem k trgu. Kmetijsko področje 
je doživelo veliko spremembo, ki zahteva razvoj novih orodij, poznavanj in strokovnega 
znanja.  Poleg tega se je treba soočiti z vrsto novih ovir: večja konkurenco, dodatne 
obveznosti na področju okolja in dobrega počutja živali, ločenostjo med vsakodnevnim 
upravljanjem ter izkoriščanjem in upravljanjem kmetijskega okolja, razvojem področja in 
položaja v stroki, razvoja vloge ruralnosti v družbi itd. Poleg tega nove tehnologije tudi 
korenito spreminjajo možnosti proizvodnje. Optimiziranje proizvodnje, še posebej glede 
kakovosti in varnosti proizvodov je postalo trgovinska obveznost. 
'Večfunkcionalnost' je postala ključni koncept evropskega kmetijstva. Raziskovanja morajo 
podpirati izvajanje sistemov proizvodnje, ki omogočajo hkrati ekonomsko, okoljsko in 
socialno usklajevanje. Izgleda, da bodo velike poteze, predvidene v sedmem okvirnem 
programu v delu, ki je namenjen prehrani, kmetijstvu in biotehnologiji, postale del te 
dinamike. 

Enako pomembno je priznanje pomembne vloge evropskega raziskovanja za druge celine, ki 
pogosto nimajo sredstev za vlaganje. Raziskovanje bioekonomike lahko koristi državam v 
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razvoju, katerih gospodarstvo je pretežno odvisno od kmetijstva.

Vztrajati je treba na dveh točkah: trajnostnem razvoju in razvoju podeželja. V tem pogledu je 
nujno ponovno preučiti tradicionalne pregrade, ki so bile dolgo značilne za podeželjski svet. 
Nujno potreben je večdisciplinaren pristop. Raziskovanje mora pokrivati gospodarske in 
socialne vidike, še zlasti zato, ker bo kmetijstvo imelo svoje mesto v razvoju kmetijskih, 
mestnih in primestnih območij. Raziskovanje mora tudi pokriti celoten sistem proizvodnje: 
vzpostavitev inovativnih ali organizacijskih tehnik, inovacije na področju preventivnega 
zdravstvenega varstva rastlin in živali itd. V prihodnost usmerjeno raziskovanje mora tudi 
izumljati ter ovrednotiti obstoječa orodja in instrumente. Načrtovalcem politike je tudi 
potrebno nuditi potrebno strokovno znanje pri njihovih strateških odločitvah.  

Tako bo evropsko kmetijstvo v tehnološkem vrhu, kar bo povečalo njegovo konkurenčnost in 
ohranjanje življenja na podeželju. To je vložek, ki se ne omejuje le na to in njemu sorodna 
področja, ampak zadeva celotno družbo. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojno odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Utemeljitev, 1. 

pododstavek

Inovacije in razvijanje znanja na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in 
uporabe bioloških virov (mikroorganizmi, 
rastline, živali) bodo zagotovili osnovo za 
nove, trajnostne, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode za kmetijstvo, 
ribištvo, prehrambno, zdravstveno, 
gozdarsko in sorodne industrije. To bo v 
skladu z evropsko strategijo o znanosti o 
življenju in biotehnologiji2 pomagalo 
povečati konkurenčnost evropskih družb na 

Inovacije in razvijanje znanja na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in 
uporabe bioloških virov (mikroorganizmi, 
rastline, živali) bodo zagotovili osnovo za 
nove, trajnostne, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode za kmetijstvo, 
ribištvo, prehrambno, zdravstveno, 
gozdarsko in sorodne industrije. To bo v 
skladu z evropsko strategijo o znanosti o 
življenju in biotehnologiji3 pomagalo 
povečati konkurenčnost evropskih družb na 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
2 Znanosti o življenju in biotehnologija - Strategija za Evropo - KOM(2002) 27. 
3 Znanosti o življenju in biotehnologija - Strategija za Evropo - KOM(2002) 27. 
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področju biotehnologije in prehrane, zlasti 
visokotehnoloških MSP, ter ob tem izboljšati 
socialno varstvo in blaginjo. Raziskovanje 
varnosti prehranske verige ljudi in živali, s 
prehrano povezanih bolezni, izbire prehrane 
in vpliva hrane in prehranjevanja na zdravje 
bodo pomagali pri boju proti motnjam, 
povezanim s prehrano (npr. debelost, 
alergije), in nalezljivim boleznim (npr. 
transmisivna spongiformna encefalopatija, 
aviarna influenca) in istočasno pomembno 
prispevali k izvajanju obstoječih in 
oblikovanju prihodnjih politik in predpisov 
na področju javnega zdravja, zdravja živali 
in rastlin ter varstva potrošnikov.

področju biotehnologije in prehrane, zlasti 
visokotehnoloških MSP, ter ob tem izboljšati 
socialno varstvo in blaginjo. Raziskovanje 
prehrambne fiziologije zdravega človeka,
varnosti prehranske verige ljudi in živali, s 
prehrano povezanih bolezni, izbire prehrane 
in vpliva hrane in prehranjevanja na zdravje 
bodo pomagali pri boju proti motnjam, 
povezanim s prehrano (npr. debelost, 
alergije), in nalezljivim boleznim (npr. 
transmisivna spongiformna encefalopatija, 
aviarna influenca) in istočasno pomembno 
prispevali k izvajanju obstoječih in 
oblikovanju prihodnjih politik in predpisov 
na področju javnega zdravja, zdravja živali 
in rastlin ter varstva potrošnikov.

Obrazložitev

Prehranjevanje ne more biti mišljeno le kot potencialni vir bolezni (debelost, alergije, EST), 
ampak tudi kot prispevek k zdravju zdravega človeka.  

Predlog spremembe 2
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 1. 

pododstavek

Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z izkoriščanjem njihove 
biološke raznovrstnosti; izboljšani pridelki 
in proizvodni sistemi, vključno z ekološkim 
kmetijstvom, kakovostnimi načrti pridelave 
in učinki GSO; trajnostno, konkurenčno in 
večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
razvoj podeželja; dobro počutje živali, reja 
in proizvodnja; zdravje rastlin; trajnostno in 
konkurenčno ribištvo in ribogojstvo; 
nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
zoonozami; varno odlaganje živalskih 
odpadkov; ohranjanje, upravljanje in 

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

nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
epidemiološkimi raziskavami, 
raziskovanjem cepiv in diagnostike, 
vključno z zoonozami in boleznimi, 
povezanimi z živalsko hrano (BSE, aviarna 
influenca); varno odlaganje živalskih 
odpadkov; ohranjanje, upravljanje in 
izkoriščanje živih vodnih virov, razvijanje 
orodij, ki jih potrebujejo načrtovalci politike 
in drugi akterji na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja (krajina, prakse ravnanja z 
zemljišči itd.).

Obrazložitev

Quelques compléments pour éclaircir et spécifier le contenu du texte, notamment en mettant 
l´accent sur la nécessité de soutenir la recherche génétique en tous ses aspects, et la 
recherche épidémiologique et zoö-sanitaire.

Predlog spremembe 3
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija

Dejavnosti, pododstavek 1

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

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

vodnih virov; njihovo raziskovanje in 
razvijanje orodij, ki jih potrebujejo in 
uporabljajo v Evropi in v razvitem svetu 
načrtovalci politike in drugi akterji na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja 
(krajina, prakse ravnanja z zemljišči itd.).

Justification

More attention should be given to the impact of invasive alien species and how to manage on 
a regional and European level the problem of harming results of these genetically modified 
plants.

Also it is not only necessary to do research on future tools, but also to evaluate existing tools 
and methods in the field of decision making in rural development and agriculture.

Predlog spremembe 4
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 2. 

pododstavek

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

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

Justification

Organic farming is not only related to sustainable agriculture (see bullet "Sustainable 
production etc.") but does also have a positive influence on health and well-being. Improved 
data processing and exchange enhance  competitiveness in the food sector and should also be 
encouraged.
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Predlog spremembe 5
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 2. 

pododstavek

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

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

Obrazložitev

Il est important de soutenir la recherche sur les effets  des changements mondiaux 
(environnementaux, notamment climatique) sur la chaîne alimentaire.

Predlog spremembe 6
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 2 Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, 3. 

pododstavek

Znanosti o življenju in biotehnologija za 
trajnostne neprehrambne proizvode in 
postopke: izboljšani pridelki, surovine, 
morski proizvodi in biomasa (vključno z 
morskimi viri), ki se uporabljajo za 
proizvodnjo energije, varovanje okolja in 
pridobivanje izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo kot so surovine in kemikalije, 
vključno s sodobnimi sistemi kmetovanja, 
bioprocesi in koncepti biorafinerije; 
biokataliza; gozdarstvo ter gozdarski 
proizvodi in postopki; sanacija okolja in 
čistejša predelava.

Znanosti o življenju in biotehnologija za 
trajnostne neprehrambne proizvode in 
postopke: izboljšani pridelki, surovine, 
morski proizvodi in biomasa (vključno z 
morskimi viri), ki se uporabljajo za 
proizvodnjo energije, varovanje okolja in 
pridobivanje izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo kot so surovine in kemikalije, 
vključno s sodobnimi sistemi kmetovanja, 
bioprocesi in koncepti biorafinerije;  
biokataliza; gozdarstvo ter gozdarski 
proizvodi in postopki; sanacija okolja in 
čistejša predelava, posvečanje pozornosti po 
možnosti načinu, kako bi te lahko 
pospeševale inovacije v Evropi in v razvitem 
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svetu.   

Justification
Sustainable non-food products offer high economic potential to the EU, as well as to the 
developing world. Research should, amongst others, pay attention to complementarity and 
synergy, in order to enhance competitiveness of agriculture as a whole.

Predlog spremembe 7
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 4. Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 

proizvodne tehnologije, Dejavnosti, 1. pododstavek

• Nanoznanosti, nanotehnologije
Ustvarjanje novega znanja o vmesnikih in 
pojavih, odvisnih od velikosti; nadzor nad 
lastnostmi materialov za nove uporabe v 
nanometrskem merilu; vključevanje 
tehnologij v nanometrskem merilu; 
samosestavljive lastnosti;  nanostroji in 
nanosistemi; nanostroji in nanosistemi; 
metode in orodja za opredelitev in 
upravljanje v nanometrskem merilu; 
nanotehnologije in visoko precizne 
tehnologije v kemiji; vpliv na človekovo
varnost, zdravje in okolje; nomenklatura in 
standardi; iskanje novih konceptov in 
pristopov za uporabe znotraj posameznega 
sektorja, vključno z vključevanjem in 
zbliževanjem nastajajočih tehnologij.

• Nanoznanosti, nanotehnologije
Ustvarjanje novega znanja o vmesnikih in 
pojavih, odvisnih od velikosti; nadzor nad 
lastnostmi materialov za nove uporabe v 
nanometrskem merilu; vključevanje 
tehnologij v nanometrskem merilu; 
samosestavljive lastnosti;  nanostroji in 
nanosistemi; nanostroji in nanosistemi; 
metode in orodja za opredelitev in 
upravljanje v nanometrskem merilu; 
nanotehnologije in visoko precizne 
tehnologije v kemiji; vpliv na varnost in 
zdravje ljudi in živali, na prehransko verigo
in okolje; nomenklatura in standardi; iskanje 
novih konceptov in pristopov za uporabe 
znotraj posameznega sektorja, vključno z 
vključevanjem in zbliževanjem nastajajočih 
tehnologij.

Obrazložitev
Les nanotechnologies peuvent avoir une influence sur les technologies médicales pour 
l´homme ainsi que pour l´animal; la recherche ne devrait pas se limiter à la santé des 
personnes. Par ailleurs, la sécurité de la chaîne alimentaire peut bénéficier, à terme, des 
nanotechnologies.

Predlog spremembe 8
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 4. Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 

proizvodne tehnologije, Dejavnosti, 2. pododstavek
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• Materiali
Ustvarjanje novega znanja o visoko 
zmogljivih materialih za nove izdelke in 
postopke; na znanju temelječi materiali s po 
meri narejenimi lastnostmi; zanesljivejša 
oblika in simulacija; boljša celovitost; 
skladnost z okoljem; vključevanje vseh 
stopenj, od nano preko molekularne do 
makro, v kemijsko tehnologijo in v 
industrijo za predelavo materialov; novi 
nanomateriali, biomateriali in hibridni 
materiali, vključno z obliko in nadzorom nad 
njihovo predelavo.

• Materiali
Ustvarjanje novega znanja o visoko 
zmogljivih materialih za nove izdelke in 
postopke; na znanju temelječi materiali s po 
meri narejenimi lastnostmi; zanesljivejša 
oblika in simulacija; boljša celovitost; 
skladnost z okoljem; vključevanje vseh 
stopenj, od nano preko molekularne do 
makro, v kemijsko tehnologijo in v 
industrijo za predelavo materialov; novi 
nanomateriali, biomateriali in hibridni 
materiali in materiali iz biološkega sveta 
(biomimikrija) vključno z obliko in 
nadzorom nad njihovo predelavo.

Obrazložitev
Il faut inclure dans le champ de recherche non seulement les nouveaux matériaux biologiques 
et hybrides mais aussi les matériaux anorganiques, c'est à dire dont les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles sont inspirées du vivant.

Predlog spremembe 9
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 6. Okolje (vključno s podnebnimi spremembami), naslov

6. Okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami)

6. Okolje in trajnostni razvoj (vključno s 
podnebnimi spremembami)

Obrazložitev

Le concept et les stratégies de développement durable méritent d'être mentionnés dans ce 
titre, puisqu'ils constituent un enjeu crucial pour l'Europe et pour le monde. (Göteborg, 2001)

Predlog spremembe 10
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 6. Okolje, Utemeljitev, zadnji pododstavek

V nadaljevanju je našteta vrsta dejavnosti, 
od katerih so mnoge neposredno povezane s 
političnimi potrebami. Vendar pa se lahko 
predvidi dodatna podpora za nove politične 
potrebe, ki se pojavljajo, na primer v zvezi s 
trajnostno presojo vpliva politik EU; 
spremljanjem ukrepov na področju 
podnebnih sprememb, ki sledijo Kjotu; in 
novimi okoljskimi politikami, še zlasti v 

V nadaljevanju je našteta vrsta dejavnosti, 
od katerih so mnoge neposredno povezane s 
političnimi potrebami. Vendar pa se lahko 
predvidi dodatna podpora za nove politične 
potrebe, ki se pojavljajo, na primer v zvezi s 
trajnostno presojo vpliva politik EU; 
spremljanjem ukrepov na področju 
podnebnih sprememb, ki sledijo Kjotu; in 
novimi okoljskimi usmeritvami.  
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politiki, standardi in predpisi v pomorskem 
sektorju.   

Justification

Faire référence au secteur maritime est dans ce contexte trop spécifique et pourrait être 
source de confusion. Si l'on fait référence au secteur maritime, alors il faudrait également 
inclure une longue liste d'amendements afin d'ajouter d'autres secteurs.

Predlog spremembe 11
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 8. Socialno-ekonomske znanosti in humanistične vede, 

Dejavnosti, 3. pododstavek

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, 
urbanizacija in razvoj podeželja; 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. 

Obrazložitev

One of the current trends in society is the changing place and role of rural areas. Rural 
development has to face with various social, economic and demographical challenges. We 
need more research on their social implications and on tools that may meet them effectively.


