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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V številnih pogledih je predlog Komisije o sedmem okvirnem programu pozitiven. Predlog 
upošteva številna stališča, ki jih je Parlament sprejel v prejšnjih sklepih.

Vseeno bo pravi pomen predloga ostal negotov, dokler se ne sprejme odločitev o finančni 
perspektivi EU za obdobje 2007–2013. Če bo celotni sprejeti proračun manjši od 
predlaganega, obstaja nevarnost, da bodo proračunska sredstva za sedmi okvirni program 
znatno manjša od zneskov, navedenih v tem predlogu.

Obstajajo tudi razlogi za kritiziranje postopka, ker je Komisija že objavila svoje predloge za 
posebne programe, in sicer 21. septembra 2005, kljub dejstvu, da obravnava okvirnega 
programa v postopku soodločanja še poteka in da morajo posebni programi temeljiti na 
okvirnem programu. S tem pristopom Komisija postopek soodločanja že vnaprej delno 
prikrajša za njegov namen.

Z vidika okolja in javnega zdravja vsebuje predlog Komisije veliko pozitivnih točk. 
Poročevalka predlaga sprejetje tistih, ki obravnavajo zmanjšanje onesnaževanja, zaščito 
biološke raznovrstnosti, boj proti podnebnim spremembam, razvoj novih energetskih 
tehnologij in oblikovanje energetsko inteligentne Evrope. Poročevalka predlaga, da je treba 
jasneje poudariti preprečevanje bolezni in raziskave v podporo temu cilju. Prav tako predlaga 
poudarjanje vloge civilne družbe in pravic žensk.

Poročevalka predlaga, da se posamezna področja raziskav energije uvrstijo v okvirni program 
po vrstnem redu, ki izraža prednostni vrstni red, določen za različne možnosti nadzorovanja 
podnebnih sprememb in spodbujanja trajnostnega razvoja, ter predlaga oblikovanje ločenih 
proračunskih postavk za posamezne energetske možnosti. Predlaga se, da morajo biti 
raziskave zajetja in izolacije ogljikovega dioksida usmerjene k njegovemu vplivu na okolje. 
Poročevalka meni, da mora raziskave tehnologij čistega premoga financirati premogovništvo, 
ki ima dolgoletno tradicijo in znatna sredstva.

V zvezi z raziskavami izvornih celic poročevalka predlaga, da se finančna sredstva Skupnosti 
ne smejo uporabljati za raziskave izvornih celic zarodka, ampak le za raziskave izvornih celic 
odraslih ljudi, raziskave izvornih celic iz popkovine in druge podobne nadomestne možnosti, 
ki kot surovino ne uporabljajo zarodkov.

V zvezi s kmetijsko biotehnologijo poročevalka poudarja zaščito biološke raznovrstnosti 
gensko nespremenjenih organizmov in raziskave vpliva gensko spremenjenih organizmov na 
okolje.

Poročevalka želi opozoriti na nesorazmerje med oddelkom energetike predlaganega sedmega 
okvirnega programa za raziskave in predlaganim sedmim programom Euratoma za raziskave, 
za katerega ne velja postopek soodločanja. V skladu s predlogom Euratoma bi bilo v 5 letih za 
fuzijo in druge vidike jedrske energije porabljenih več sredstev, kot bi jih bilo namenjenih za 
vse druge oblike raziskav energije skupaj za obdobje 7 let. To je v nasprotju s številnimi 
odločbami EU, ki določajo, da je treba globalno segrevanje zadržati pod 2 C, in poudarjajo 
vlogo energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije pri doseganju tega. Jedrska 
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energija ne spada med skupno sprejete prednostne naloge. Vključuje resno tveganje, razen 
tega pa fisijska energija ne more niti teoretično imeti pomembne vloge pri nadzorovanju 
podnebnih sprememb, ker so zaloge urana premajhne. Fuzija še mnogo desetletij ne bo mogla 
proizvajati uporabne energije in dejansko še ni zagotovila, da bo čez več desetletij to postalo 
izvedljiva naloga.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot odgovorni odbor, da v poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Javno financirane raziskave je treba 
usmeriti predvsem v zadovoljevanje javnih 
potreb in izpolnjevanje prednostnih nalog.

Obrazložitev
Javna sredstva za raziskovanje je treba nameniti raziskovalnim potrebam in jih ne sme voditi 
predvsem industrijska konkurenčnost.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Evropski parlament je vodilne 
strukture EU pozval k razvoju in uporabi 
okoljskih tehnologij ter zagotavljanju 
trajnostne proizvodnje in potrošnje. 
Parlament je tudi večkrat poudaril vlogo 
raziskav pri iskanju rešitve podnebnih 
sprememb. Da se doseže potreben napredek 
v tehnološkem razvoju, je potrebno znatno 
raziskovalno prizadevanje Skupnosti. 
Parlament je tudi poudaril potrebo po 
preprečevanju izkoriščanja žensk ter 
izključil podpiranje in financiranje 
človeškega kloniranja v katerem koli 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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programu EU.

Predlog spremembe 3
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 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 k prizadevanju za iskanje rešitve 
podnebnih sprememb in trajnosti ter 
poživitvi Lizbonske strategije je treba nujno 
podvojiti proračun EU, namenjen 
raziskavam.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 24

(24) Sedmi okvirni program mora prispevati 
k spodbujanju trajnostnega razvoja in 
varstvu okolja. 

(24) Sedmi okvirni program ter projekti in 
tehnologije, ki jih podpira, morajo
prispevati k spodbujanju trajnostnega 
razvoja in varstvu okolja.

Obrazložitev

Posebne programe, projekte in tehnologije je treba oceniti tudi v zvezi z njihovim prispevkom 
k trajnostnemu razvoju.

Predlog spremembe 5
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 

(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 Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
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tehnologij se in se bodo upoštevala. biomedicini.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 29

(29) Pomembno je zagotoviti dobro finančno 
upravljanje sedmega okvirnega programa in 
njegovo izvajanje na kar se da učinkovit in 
uporabnikom prijazen način ter tudi lahek 
dostop za vse udeležence. Potrebno je 
zagotoviti skladnost z Uredbo Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti; in z 
zahtevami za poenostavitev in boljšo 
ureditev –

(29) Pomembno je zagotoviti dobro finančno 
upravljanje sedmega okvirnega programa in 
njegovo izvajanje na čim bolj učinkovit in 
uporabnikom prijazen način ter tudi lahek 
dostop za vse udeležence. Ključna 
značilnost sedmega okvirnega programa je 
znatna poenostavitev upravnih postopkov in 
večji poudarek na ocenjevanju znanstvene 
vrednosti raziskovalnih projektov. Treba je 
zagotoviti skladnost z Uredbo Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti; in z 
zahtevami za poenostavitev in boljšo 
ureditev –

Obrazložitev

Pri ocenjevanju projektov mora biti poudarek na njihovi znanstveni vrednosti, in ne na 
kakovosti upravljanja.

Predlog spremembe 7
Člen 3

Sedmi okvirni program se izvaja s 
posebnimi programi. Ti programi določijo 
natančne cilje in podrobna pravila za 
izvajanje.

Sedmi okvirni program se izvaja s 
posebnimi programi. Ti programi določijo 
natančne cilje in podrobna pravila za 
izvajanje. Upravni postopki se v primerjavi 
s predhodnimi programi znatno 
poenostavijo, ocenjevanju znanstvene 
vrednosti raziskovalnih projektov pa se 
nameni večja pozornost.

Obrazložitev
Pri ocenjevanju projektov mora biti poudarek na njihovi znanstveni vrednosti, in ne na 
kakovosti upravljanja.

Predlog spremembe 8
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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 ter Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini.

Predlog spremembe 9
Člen 7, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 10
Priloga I, del I, „Usklajevanje neskupnostnih raziskovalnih programov“, odstavek 2 a (novo)

Shema ERA-NET bo zlasti prispevala k 
usklajevanju programov za RTR v zvezi s 
človeškim biološkim spremljanjem, 
meroslovjem, in usklajevanju raziskovalnih 
programov o regionalnih okoljskih izzivih 
ali pojavih.

Predlog spremembe 11
Priloga I, del I, „Mednarodno sodelovanje“, 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 

• Posebni ukrepi sodelovanja na vsakem 
od tematskih področij, namenjeni tretjim 
državam, v primeru skupnega interesa za 
sodelovanje pri posebnih temah. Ti ukrepi 



PE 362.659v01-00 8/32 PA\579994SL.doc

SL

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.

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, zlasti 
zapostavljene bolezni, kmetijstvo, ribištvo in 
okolje, ter izvedene v finančnih pogojih, 
prilagojenih njihovim zmogljivostim.

Predlog spremembe 12
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, ob 
obravnavi svetovnih zdravstvenih 
problemov, vključno s pojavljajočimi se 
epidemijami in zapostavljenimi boleznimi. 
Raziskave bodo usmerjene v preprečevanje 
bolezni in razvoj učinkovitega zdravljenja 
ter učinkovitih zdravil ob zagotavljanju 
pravičnega dostopa do rezultatov 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. 

Obrazložitev

Program mora biti usmerjen k izboljšanju storilnosti evropskega zdravstvenega sektorja, in 
ne le k povečanju konkurenčnosti industrijskih panog, povezanih z zdravjem. Posebno 
pozornost je treba nameniti raziskavam javnega interesa, kot so pojavljajoče se epidemije in 
zapostavljene bolezni (bolezni, ki večinoma prizadenejo ljudi v revnih državah in zato niso 
obravnavane v raziskavah farmacevtske industrije ter niso del razvojnih prizadevanj). Med 
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raziskavami za preprečevanje bolezni in razvojem učinkovitega zdravljenja ter učinkovitih 
zdravil je treba vzpostaviti ravnovesje.

Predlog spremembe 13
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, 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 je treba izvajati ne 
le na genomski in molekularni ravni. 
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 popkovine.

Obrazložitev

Epidemiološke raziskave je treba izvajati ne le na genomski in molekularni ravni, ampak jih je 
treba dokončati na socialni ravni.

Predlog spremembe 14
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 

Obsežne biomedicinske raziskave na ravni 
EU bodo pomagale okrepiti konkurenčnost 
evropske biotehnologije na področju 
zdravstvenega varstva, medicinske 
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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).

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). 
Sredstva EU za raziskovanje bodo 
namenjena raziskavam izvornih celic 
odraslih ljudi in izvornih celic iz popkovine 
ter drugim nadomestnim možnostim, pri 
katerih se kot surovina ne uporabljajo 
zarodki.

Obrazložitev

Ob upoštevanju težavnosti nadzorovanja izvora izvornih celic zarodka in nevarnosti zlorabe 
ženskih pravic pri njihovem pridobivanju, se predlaga, da se financiranje EU omeji na 
raziskave izvornih celic odraslih ljudi in izvornih celic iz popkovine. Po drugi strani obstajajo 
tudi dokazi za nevarnost, ker pri izvornih celicah zarodka obstaja večja možnost, da 
postanejo rakotvorne ali po presaditvi na pacienta razvijejo neželena tkiva. Predlog 
spremembe je v skladu z Resolucijo Evropskega parlamenta o trgovini s človeškimi jajčnimi 
celicami, sprejeto 10. marca 2005.

Pripravljavcu osnutka ni jasno, čemu je namenjeno besedilo, predlagano za črtanje, v zvezi s 
financiranjem v 7. OP.

Predlog spremembe 15
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 

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 
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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.

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. Obstaja posebna potreba 
po določitvi in raziskavi potreb 
podpopulacij, vključno z invalidi, 
manjšinami in prikrajšanimi skupinami.

Predlog spremembe 16
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 in tehnologijah, kot so 
čipi DNK in molekularno slikanje ter 
molekularna diagnostika.

Predlog spremembe 17
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 
razvoja naprednih terapij in tehnologij z 
možnostjo uporabe pri številnih boleznih in 
zdravstvenih motnjah.

– Inovativni terapevtski pristopi in posegi. 
Krepitev in zagotavljanje nadaljnjega 
razvoja naprednih terapij in tehnologij z 
možnostjo uporabe pri številnih boleznih in 
zdravstvenih motnjah. Prednost bo imela 
sintetična biologija, ki uporablja izvorne 
celice odraslih ljudi.

Predlog spremembe 18
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

„Translacijske raziskave, ki služijo človekovemu zdravju“, alinea 2

– Raziskave možganov in z njimi povezanih 
bolezni, človekovega razvoja in staranja.
Raziskovanje procesa zdravega staranja in 
načina, kako geni in okolje medsebojno 
vplivajo na delovanje možganov v 
normalnih pogojih ter tudi v primeru 
možganskih bolezni.

– Raziskave možganov in z njimi povezanih 
bolezni, človekovega razvoja in staranja.
Raziskovanje procesa zdravega razvoja ter 
staranja in načina, kako geni in okoljski 
dejavniki medsebojno vplivajo na delovanje 
možganov v normalnih pogojih ter tudi v 
primeru možganskih bolezni.
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Predlog spremembe 19
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, dihalne 
bolezni, diabetes/debelost; redke bolezni;
zapostavljene bolezni; in drugih kroničnih 
bolezni (npr. osteoartritis). Razvijanje 
strategij, usmerjenih v pacienta, od 
preprečevanja do postavljanja diagnoze in 
zdravljenja, vključno s kliničnimi 
raziskavami. 

Predlog spremembe 20
Priloga I, del 1, oddelek „Teme“, točka 1 „Zdravje“, podtočka „Dejavnosti“, podnaslov 2 

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

– Translacijske raziskave bolezni, ki jih 
povzročajo okoljski in z delom povezani 
obremenilni dejavniki (npr. astma, 
alergije).

Predlog spremembe 21
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, podtočka 

„Cilj“

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
biogospodarstva 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 

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
biogospodarstva preko povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi izkoristili nove in nastajajoče 
raziskovalne možnosti, ki odgovarjajo na 
socialne, okoljske 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 



PA\579994SL.doc 13/32 PE 362.659v01-00

SL

visokokakovostni hrani ob upoštevanju 
dobrega počutja živali in podeželskega 
okolja. 

visokokakovostni hrani ob upoštevanju 
dobrega počutja živali in podeželskega 
okolja.

Predlog spremembe 22
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, podtočka 

„Utemeljitev“, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 23
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, podtočka 

„Utemeljitev“, odstavek 3
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Številne evropske tehnološke platforme 
prispevajo z določitvijo skupnih 
raziskovalnih prednostnih nalog na 
področjih, kot so rastlinska genomika in 
biotehnologija, gozdarstvo in gozdarska 
industrija, svetovno zdravje živali, reja 
domačih živali, prehrana in industrijska 
biotehnologija. Raziskave bodo zagotovile 
tudi bazo znanja, potrebno za podporo: 
skupni kmetijski politiki; vprašanjem v zvezi 
s kmetijstvom in trgovino; predpisom na 
področju varne hrane; zdravju živali v 
Skupnosti, nadzoru bolezni in standardom 
dobrega počutja; in reformi skupne ribiške 
politike, katere namen je zagotoviti 
trajnostni razvoj ribolova in ribogojstva. 
Predviden je tudi prožen odziv na nove 
politične potrebe, zlasti ob upoštevanju 
novih socialnih ali gospodarskih gibanj. 

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

Predlog spremembe 24
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, podtočka 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 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 

• Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: Omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z ohranjanjem in trajnostno 
rabo njihove naravne biološke 
raznovrstnosti ter genskih virov na kmetiji; 
izboljšani pridelki in proizvodni sistemi, 
vključno z ekološkimi in drugimi 
trajnostnimi sistemi kmetovanja z majhnim 
energijskim vnosom, rejo z uporabo 
označevalca, kakovostnimi načrti pridelave 
in spremljanjem ter presojo učinkov GSO
na okolje in ljudi; trajnostno, konkurenčno 
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zoonozami; varno odlaganje živalskih 
odpadkov; ohranjanje, upravljanje in 
izkoriščanje živih vodnih virov, razvijanje 
orodij, ki jih potrebujejo načrtovalci politike 
in drugi akterji na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja (krajina, prakse ravnanja z 
zemljišči itd.).

in večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
celosten razvoj podeželja, vključno z vidiki 
sodelovanja civilne družbe pri načrtovanju 
in odločanju; dobro počutje živali, reja in 
proizvodnja; zdravje rastlin; trajnostno in 
konkurenčno ribištvo in ribogojstvo; 
nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
zoonozami; druge nevarnosti za trajnost in 
varnost oskrbe s hrano v proizvodnji hrane 
(vključno s podnebnimi spremembami in 
črpanjem nafte); varno odlaganje in varna 
uporaba živalskih odpadkov; ohranjanje, 
upravljanje in izkoriščanje živih vodnih 
virov, razvijanje orodij, ki jih potrebujejo 
načrtovalci politike in drugi akterji na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja 
(krajina, prakse ravnanja z zemljišči itd.).

Obrazložitev

Ta dejavnost mora največ pozornosti nameniti trajnosti proizvodnje hrane in upravljanja 
virov.

Predlog spremembe 25
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, podtočka 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 2

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

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

Predlog spremembe 26
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 2 „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, podtočka 

„Dejavnosti“, zaporedna točka 3

• 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 trajnostnimi sistemi 
kmetovanja na podlagi obnovljivih virov 
energije, bioprocesi in koncepti 
biorafinerije; biokataliza; gozdarstvo ter 
gozdarski proizvodi in postopki; sanacija 
okolja in čistejša predelava.

Predlog spremembe 27
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 

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; uporabo 
ICT za trajnostni razvoj, zlasti pri 
upravljanju prometa, ohranjanju energije 
in porabi naravnih virov. Zahteva „več za 
manj denarja“ raziskovalce ICT vodi v 
svetovno dirko, da bi dosegli nadaljnjo 
miniaturizacijo, obvladovali zbliževanje 
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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.

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.

Predlog spremembe 28
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 

proizvodne tehnologije“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna točka „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; nanomotorji; 
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; 
meroslovje, nomenklatura in standardi; 
iskanje novih konceptov in pristopov za 
uporabe znotraj posameznega sektorja, 
vključno z vključevanjem in zbliževanjem 
nastajajočih tehnologij.

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; nanomotorji; 
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; 
meroslovje, nomenklatura in standardi, zlasti 
v zvezi z odgovornostjo, sledljivostjo in 
mejami nanopatentiranja; iskanje novih 
konceptov in pristopov za uporabe znotraj 
posameznega sektorja, vključno z 
vključevanjem in zbliževanjem nastajajočih 
tehnologij. Finančna sredstva ne bodo 
dodeljena nanotehnološkim raziskavam za 
vojaško uporabo.

Obrazložitev

V skladu z obstoječimi konvencijami za nadzor potencialno škodljivih materialov mora 
zakonodaja o nanovarnosti, ki temelji na načelu previdnosti, urejati varno ravnanje, prenos, 
uporabo in razvoj nanodelcev, nanomaterialov, nanonaprav in nanobiotehnologije. Določiti 
je treba zahteve glede sledljivosti in označevanja, da potrošniki lahko izbirajo na podlagi 
prejetih informacij. Vzpostavljen mora biti strog ureditveni sistem odgovornosti, če se izkaže, 
da je prodajani nanodelec škodljiv zdravju, okolju ali tradicionalnemu preživljanju in kulturi. 
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Nanopatenti bi lahko za molekule in elemente, ki sestavljajo vesolje, vzpostavili pravni 
monopolni nadzor. Da bi preprečili razvoj takih nanopatentov, je treba določiti jasna pravila.

Predlog spremembe 29
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 

proizvodne tehnologije“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna točka „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.

Ustvarjanje novega znanja o 
visokozmogljivih materialih za nove izdelke 
in postopke ter njihovo vzdrževanje, 
posodabljanje in podaljšanje življenjske 
dobe; 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 in mikro- do 
makrostopenj, v kemijsko tehnologijo in v 
industrijo za predelavo materialov; novi 
nanomateriali, biomateriali in hibridni 
materiali, vključno z obliko in nadzorom nad 
njihovo predelavo.

Predlog spremembe 30

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 
proizvodne tehnologije“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna točka „Nova proizvodnja“

Ustvarjanje pogojev in sredstev za 
proizvodnjo s poudarkom na znanju, 
vključno z izgradnjo, razvijanjem in 
potrjevanjem novih paradigem, kot odgovor 
na nastajajoče potrebe industrije; razvijanje 
generičnih proizvodnih sredstev za 
proizvodnjo, ki je prilagojena, ima mrežasto 
strukturo in temelji na znanju; razvijanje 
novih tehnoloških konceptov, ki izkoriščajo 
zbliževanje tehnologij (npr. nano, bio,
informacijskih, kognitivnih in njihovih 
tehničnih zahtev) za naslednjo generacijo 
izdelkov in storitev z visoko dodano 
vrednostjo ter prilagajanje potrebam, ki se 
spreminjajo.

Ustvarjanje pogojev in sredstev za 
trajnostno proizvodnjo s poudarkom na 
znanju, vključno z izgradnjo, razvijanjem in 
potrjevanjem novih paradigem, kot odgovor 
na nastajajoče potrebe industrije; razvijanje 
generičnih proizvodnih sredstev za 
proizvodnjo, ki je prilagojena, ima mrežasto 
strukturo in temelji na znanju; razvijanje 
novih tehnoloških konceptov, ki izkoriščajo 
zbliževanje tehnologij (npr. nano-, bio-, 
informacijskih, kognitivnih in njihovih 
tehničnih zahtev) za naslednjo generacijo 
izdelkov in storitev z visoko dodano 
vrednostjo ter prilagajanje potrebam, ki se 
spreminjajo.
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Predlog spremembe 31

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 4 „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 
proizvodne tehnologije“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna točka „Vključevanje tehnologij 

za uporabo v industriji“

Vključevanje novega znanja in tehnologij na 
nanopodročju ter na področju materialov in 
proizvodnje v uporabe znotraj posameznega 
sektorja ter med sektorji, kot so: zdravje, 
gradbeništvo, promet, energetika, kemija, 
okolje, tekstilni izdelki in oblačila, celuloza 
in papir, strojništvo.

Vključevanje novega znanja in tehnologij, 
vključno z ekološkimi tehnologijami, na 
nanopodročju ter na področju materialov in 
proizvodnje v uporabe znotraj posameznega 
sektorja ter med sektorji, kot so: zdravje, 
gradbeništvo, promet, energetika, kemija, 
okolje, tekstilni izdelki in oblačila, celuloza 
in papir, strojništvo.

Predlog spremembe 32

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Cilj“

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, v 
bolj trajnosten sistem, ki temelji na 
raznoliki paleti energetskih virov in 
nosilcev, v povezavi z boljšo energetsko 
učinkovitostjo, da bi se soočili s perečimi 
izzivi varnosti oskrbe in podnebnih 
sprememb in istočasno povečali 
konkurenčnost evropske energetske 
industrije.

Preoblikovanje sedanjega, na fosilnih 
gorivih temelječega energetskega sistema, v 
energetsko najbolj učinkovito in od fosilnih 
goriv najmanj odvisno gospodarstvo na 
svetu do leta 2020; tako trajnostno 
varčevanje z energijo bo temeljilo predvsem
na raznoliki paleti obnovljivih energetskih 
virov in nosilcev, v povezavi z boljšo 
energetsko učinkovitostjo in ohranjanjem 
energije, da bi se ukvarjali s perečimi izzivi 
varnosti oskrbe in podnebnih sprememb in 
istočasno povečali konkurenčnost evropske 
trajnostne energetske industrije.

Predlog spremembe 33

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 1

Energetski sistemi se soočajo z velikimi 
izzivi. Nujnost razvijanja ustreznih in 
pravočasnih rešitev upravičujejo 
vznemirljiva gibanja svetovnega 
povpraševanja po energiji (predvidoma se bo 
v naslednjih 30 letih povečalo za 60 %), 

Energetski sistemi se srečujejo z velikimi 
izzivi. Nujnost določitve in razvijanja 
ustreznih in pravočasnih rešitev upravičujejo 
vznemirljiva gibanja svetovnega 
povpraševanja po energiji (predvidoma se bo 
v naslednjih 30 letih povečalo za 60 %), 
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potreba po drastični zajezitvi emisij 
toplogrednih plinov, da bi ublažili pogubne 
posledice podnebnih sprememb, škodljiva 
nestanovitnost cen nafte (zlasti za prometni 
sektor, ki je močno odvisen od nafte) in 
geopolitična nestabilnost v regijah 
dobaviteljicah. Raziskave in predstavitvene 
dejavnosti so potrebne za zagotavljanje čim 
bolj okoljsko in stroškovno učinkovitih 
tehnologij in ukrepov, ki EU omogočajo 
doseganje ciljev v okviru Kjotskega 
protokola in tistih, ki ta okvir presegajo, ter 
izpolnjevanje obveznosti energetske politike, 
kot je opisano v Zeleni knjigi o varnosti 
oskrbe z energijo iz leta 2000. 

potreba po drastični zajezitvi emisij 
toplogrednih plinov, da bi ublažili pogubne 
posledice podnebnih sprememb, škodljiva 
nestanovitnost cen nafte (zlasti za prometni 
sektor, ki je močno odvisen od nafte) in 
geopolitična nestabilnost v regijah 
dobaviteljicah. Raziskave in predstavitvene 
dejavnosti so potrebne za zagotavljanje čim 
bolj okoljsko in stroškovno učinkovitih 
tehnologij in ukrepov, ki EU omogočajo 
doseganje ciljev v okviru Kjotskega 
protokola in tistih, ki ta okvir presegajo, ter 
izpolnjevanje obveznosti energetske politike, 
kot je opisano v Zeleni knjigi o energetski 
učinkovitosti iz leta 2005 in Zeleni knjigi o 
varnosti oskrbe z energijo iz leta 2000.

Predlog spremembe 34

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 2

Evropa je na področju številnih energetskih
tehnologij vodilna na svetu. Je začetnica 
modernih tehnologij obnovljive energije, kot 
sta energija biomase in energija vetra. Poleg 
tega je EU svetovno konkurenčna na 
področju tehnologij za pridobivanje in 
distribucijo energije in razpolaga z močnimi 
raziskovalnimi zmogljivostmi na področju 
zajetja in izolacije ogljika. Vendar pa ta 
položaj resno ogrožajo konkurenti (zlasti 
ZDA in Japonska). 

Evropa je na področju številnih tehnologij za 
pridobivanje energije in energetsko 
učinkovitih tehnologij vodilna na svetu. Je 
začetnica modernih tehnologij obnovljive 
energije, kot so sončna energija, energija 
biomase in energija vetra. Poleg tega je EU 
svetovno konkurenčna na področju 
tehnologij za pridobivanje in distribucijo 
energije in razpolaga z močnimi 
raziskovalnimi zmogljivostmi na področju 
zajetja in izolacije ogljika. Vendar pa ima ta 
položaj zdaj konkurente (zlasti ZDA in 
Japonska). 

Predlog spremembe 35

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Utemeljitev“, odstavek 3

Temeljito preoblikovanje energetskih 
sistemov zahteva nove tehnologije, ki za 
zasebna podjetja predstavljajo preveliko 
tveganje in preveč negotove koristi, da bi 
zagotovila vse naložbe, potrebne za 
raziskave, razvoj, predstavitvene dejavnosti 

Temeljito preoblikovanje energetskih 
sistemov v trajnostne energetsko 
inteligentne zahteva nove tehnologije, ki za 
zasebna podjetja predstavljajo preveliko 
tveganje in preveč negotove koristi, da bi 
zagotovila vse naložbe, potrebne za 
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in razširjanje. Javna podpora bi torej morala 
igrati ključno vlogo pri zbiranju zasebnih 
naložb in evropska prizadevanja in viri bi se 
morali povezovati na skladen in 
učinkovitejši način, da bi bili konkurenčni 
gospodarstvom, ki veliko in dosledno 
vlagajo v podobne tehnologije. V tem smislu 
igrajo evropske tehnološke platforme 
bistveno vlogo, saj na usklajen način zbirajo 
potrebna raziskovalna prizadevanja. 
Dejavnosti za dosego cilja so navedene 
spodaj. Vključena je posebna dejavnost v 
zvezi z znanjem za oblikovanje energetske 
politike, ki prav tako lahko zagotovi 
podporo novim političnim potrebam, ki se 
pojavljajo, na primer v zvezi z vlogo 
evropske energetske politike pri oblikovanju 
mednarodnih ukrepov na področju 
podnebnih sprememb ter z nestabilnostjo ali 
motnjami v dobavi in ceni energije.

raziskave, razvoj, predstavitvene dejavnosti 
in razširjanje. Javna podpora bi torej morala 
igrati ključno vlogo pri zbiranju zasebnih 
naložb in evropska prizadevanja in viri bi se 
morali povezovati na skladen in 
učinkovitejši način, da bi bili konkurenčni 
gospodarstvom, ki veliko in dosledno 
vlagajo v podobne tehnologije. V tem smislu 
igrajo evropske tehnološke platforme 
bistveno vlogo, saj na usklajen način zbirajo 
potrebna raziskovalna prizadevanja. 
Dejavnosti za dosego cilja so navedene 
spodaj. Vključena je posebna dejavnost v 
zvezi z znanjem za oblikovanje energetske 
politike, ki prav tako lahko zagotovi 
podporo novim političnim potrebam, ki se 
pojavljajo, na primer v zvezi z vlogo 
evropske energetske politike pri oblikovanju 
mednarodnih ukrepov na področju 
podnebnih sprememb ter z nestabilnostjo ali 
motnjami v dobavi in ceni energije.

Predlog spremembe 36

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Dejavnosti“, nov uvodni 
stavek in sprememba vrstnega reda naslovov

Dejavnosti so predstavljene po prednostnem 
vrstnem redu in bodo uvrščene v ločene 
proračunske postavke.

• Vodik in gorivne celice • Energetska učinkovitost in 
varčevanje z energijo

• Pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov

• Pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov

• Proizvodnja goriv iz obnovljivih 
virov

• Proizvodnja goriv iz obnovljivih 
virov

• Obnovljivi viri energije za ogrevanje 
in hlajenje

• Obnovljivi viri energije za ogrevanje 
in hlajenje

• Tehnologije za zajetje in 
skladiščenje CO 2 za pridobivanje 
električne energije z ničnimi 

• Inteligentna energetska omrežja



PE 362.659v01-00 22/32 PA\579994SL.doc

SL

emisijami

• Tehnologije čistega premoga • Znanje za oblikovanje energetske 
politike

• Inteligentna energetska omrežja • Vodik in gorivne celice

• Energetska učinkovitost in 
varčevanje z energijo

• Tehnologije za zajetje in 
skladiščenje CO 2 za pridobivanje 
električne energije z ničnimi 
emisijami

• Znanje za oblikovanje energetske 
politike

• [Tehnologije čistega premoga]

Obrazložitev

Prednost je treba dati tehnologijam, ki povzročajo hitro preoblikovanje v trajnosten in varen 
energetski sektor v Evropi. Da se zagotovi preglednost, je pomembno ločiti proračunske 
postavke za različne dejavnosti.

Predlog spremembe 37

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna 
točka „Vodik in gorivne celice“

Celostni ukrepi za zagotavljanje močnih 
tehnoloških temeljev za konkurenčno 
industrijo na področju gorivnih celic in 
vodika v EU za stacionarno in prenosno 
uporabo ter uporabo v prometu. Ta ukrep je 
podprt s strategijo celostnega raziskovanja in 
uporabe, ki jo predlaga evropska tehnološka 
platforma za vodik in gorivne celice.

Celostni ukrepi za zagotavljanje močnih 
tehnoloških temeljev za konkurenčno 
industrijo na področju gorivnih celic in 
vodika v EU za stacionarno in prenosno 
uporabo ter uporabo v prometu, ki temelji na 
obnovljivih virih energije. Ta ukrep je 
podprt s strategijo celostnega raziskovanja in 
uporabe, ki jo predlaga evropska tehnološka 
platforma za vodik in gorivne celice. 

Obrazložitev

V skladu s ciljem EU oblikovati trajnostno vodikovo gospodarstvo do leta 2050 se morajo 
raziskave osredotočiti na proizvodnjo vodika iz obnovljivih energetskih virov.

Predlog spremembe 38

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna 
točka „Tehnologije za zajetje in skladiščenje CO 2 za pridobivanje električne energije z 

ničnimi emisijami“
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Drastično zmanjšanje vpliva, ki ga ima na 
okolje uporaba fosilnih goriv, z namenom 
visoko učinkovitih elektrarn s skoraj 
ničnimi emisijami, ki temeljijo na 
tehnologijah za zajetje in skladiščenje CO2.

Raziskave o tehnologijah zajetja in 
skladiščenja ogljika bodo usmerjene k 
razvoju socialnih, gospodarskih, pravnih in 
okoljskih meril za tehnologijo, vključno z 
jamstvom za stalnost skladiščenja v njegovi 
življenjski dobi. Projekti zajetja in 
skladiščenja ogljika bodo predmet 
neodvisnega znanstvenega pregleda in 
spremljanja vsake posamezne lokacije, 
rezultati katerih bodo v celoti razkriti 
javnosti.

Predlog spremembe 39

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna 
točka „Tehnologije čistega premoga“

• Tehnologije čistega premoga črtano

Znatno izboljšanje učinkovitosti, 
zanesljivosti in stroškov elektrarn s 
pomočjo razvoja in predstavitve tehnologij 
za konverzijo čistega premoga. 

Obrazložitev

Premogovništvo je dobro uveljavljeno, ima velik dobiček in je zato sposobno financirati 
nadaljnje raziskave tehnologij čistega premoga.

Predlog spremembe 40

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna 
točka „Energetska učinkovitost in varčevanje z energijo“

Novi koncepti in tehnologije za izboljšanje 
energetske učinkovitosti in varčevanja z 
energijo za zgradbe, storitve in industrijo. To 
zajema vključevanje strategij in tehnologij 
za energetsko učinkovitost, uporabo 
tehnologij s področja novih in obnovljivih 
virov energije in upravljanje povpraševanja 
po energiji. 

Razvoj in predstavitev novih konceptov in 
tehnologij za izboljšanje energetske 
učinkovitosti in varčevanja z energijo za 
zgradbe, storitve in industrijo z nizko, 
pasivno ali dodatno porabo energije. To 
zajema vključevanje strategij in tehnologij 
za energetsko učinkovitost, uporabo 
tehnologij s področja obnovljivih in novih 
trajnostnih virov energije in upravljanje 
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povpraševanja po energiji.

Predlog spremembe 41

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 5 „Energetika“, podtočka „Dejavnosti“, zaporedna 
točka „Znanje za oblikovanje energetske politike“

Razvoj orodij, metod in modelov za oceno 
glavnih gospodarskih in družbenih vprašanj, 
povezanih z energetskimi tehnologijami, in 
za zagotavljanje merljivih ciljev in 
scenarijev za srednjeročne in dolgoročne 
časovne vidike.

Razvoj orodij, metod in modelov za oceno 
glavnih gospodarskih in družbenih vprašanj, 
povezanih z energetskimi tehnologijami, in 
za zagotavljanje merljivih ciljev in 
scenarijev za srednjeročne in dolgoročne 
časovne vidike; razvoj političnih orodij za 
znatno pospešitev izvajanja novih 
konceptov in tehnologij energetske 
učinkovitosti, upravljanja s tržnim 
povpraševanjem in obnovljivih virov 
energije.

Predlog spremembe 42

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 
podtočka „Utemeljitev“, odstavek 2

Raziskave na ravni EU so potrebne za 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, na 
primer Kjotskega protokola, Konvencije ZN 
o biološki raznovrstnosti, ciljev Svetovnega 
vrha o trajnostnem razvoju iz leta 2002, 
vključno s pobudo EU v zvezi z vodo in 
prispevki k Medvladnemu forumu za 
spremembo podnebja ter pobudi za 
opazovanje zemlje. Pomembne raziskovalne 
potrebe izhajajo poleg tega iz obstoječih in 
nastajajočih politik na ravni EU, iz izvajanja 
6. akcijskega načrta za okolje in povezanih 
tematskih strategij, akcijskih načrtov za 
okoljske tehnologije, okolje in zdravje ter iz 
direktiv, kot je okvirna direktiva o vodah.

Raziskave na ravni EU so potrebne za 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, na 
primer Okvirne konvencije ZN o spremembi 
podnebja (UNFCCC) in njenega Kjotskega 
protokola, Konvencije ZN o biološki 
raznovrstnosti, ciljev Svetovnega vrha o 
trajnostnem razvoju iz leta 2002, vključno s 
pobudo EU v zvezi z vodo in prispevki k 
Medvladnemu forumu za spremembo 
podnebja ter pobudi za opazovanje zemlje. 
Pomembne raziskovalne potrebe izhajajo 
poleg tega iz obstoječih in nastajajočih 
politik na ravni EU, iz izvajanja 6. 
akcijskega načrta za okolje in povezanih 
tematskih strategij, akcijskih načrtov za 
okoljske tehnologije, okolje in zdravje, 
Strategije Skupnosti za živo srebro ter iz 
direktiv, kot je okvirna direktiva o vodah.
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Predlog spremembe 43

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 
podtočka „Utemeljitev“, odstavek 3

EU mora okrepiti svoj položaj na svetovnih 
trgih za okoljske tehnologije. Te tehnologije 
prispevajo k trajnostni rasti, saj zagotavljajo 
ekološko učinkovite rešitve za okoljske 
probleme v različnih obsegih in varujejo 
našo kulturno dediščino. Okoljske zahteve 
pospešujejo inovativnost in lahko zagotovijo 
poslovne priložnosti. Evropske tehnološke 
platforme za oskrbo z vodo in sanitarne 
storitve ter za trajnostno kemijo potrjujejo 
potrebo po ukrepanju na ravni EU in vsebine 
njihovih raziskav se upoštevajo pri spodaj 
navedenih dejavnostih. Druge platforme 
(npr. za gradbeništvo in za gozdarstvo) 
delno obravnavajo vprašanja v zvezi z 
okoljsko tehnologijo in se prav tako 
upoštevajo.

EU mora okrepiti svoj položaj na svetovnih 
trgih za okoljske tehnologije. Te tehnologije 
prispevajo k trajnostni potrošnji in 
proizvodnji ter trajnostni rasti, saj 
zagotavljajo ekološko učinkovite rešitve 
okoljskih problemov v različnih obsegih in 
varujejo našo kulturno dediščino. Okoljske 
zahteve pospešujejo inovativnost in lahko
zagotovijo poslovne priložnosti. Evropske 
tehnološke platforme za oskrbo z vodo in 
sanitarne storitve ter za trajnostno kemijo 
potrjujejo potrebo po ukrepanju na ravni EU 
in vsebine njihovih raziskav se upoštevajo 
pri spodaj navedenih dejavnostih. Druge 
platforme (npr. za gradbeništvo in za 
gozdarstvo) delno obravnavajo vprašanja v 
zvezi z okoljsko tehnologijo in se prav tako 
upoštevajo.

Predlog spremembe 44

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 
podtočka „Utemeljitev“, odstavek 3 a (novo)

Socialno-ekonomski vidiki vplivajo na 
razvoj in uvedbo okoljskih tehnologij na trg 
ter na njihovo nadaljnjo uporabo. 
Dejavnosti bodo zajemale socialno-
ekonomske vidike politik in tehnološkega 
razvoja, vključno z raziskavami o načinu 
proizvodnje in potrošnje družb, da bi 
dosegli trajnostno potrošnjo in načine 
proizvodnje.

Predlog spremembe 45

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 
podtočka „Dejavnosti“, zaporedna točka „Podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganja“, 

alinea 2
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– Okolje in zdravje: Medsebojni vplivi 
okoljskih stresorjev in človekovega zdravja, 
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.

– Okolje in zdravje: Medsebojni vplivi 
okoljskih stresorjev in človekovega zdravja, 
vključno s prepoznavanjem virov, 
biološkega spremljanja, povezav z 
notranjim okoljem, vplivov in na novo 
nastalih dejavnikov tveganja; integrirane 
metode ocenjevanja tveganja za strupene in 
nevarne 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.

Predlog spremembe 46

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 
podtočka „Dejavnosti“, zaporedna točka „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, gozdni požari, 
suše in poplave); razvoj sistemov zgodnjega 
obveščanja in izboljšanje strategij za 
preprečevanje in ublažitev.

Predlog spremembe 47

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 
podtočka „Dejavnosti“, zaporedna točka „Trajnostno gospodarjenje z viri“, alinea 1

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

– Ohranjanje in trajnostno gospodarjenje z 
naravnimi viri in viri, ki jih je ustvaril 
človek: ekosistemi, njihova uporabnost in 
delovanje; gospodarjenje z vodnimi 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; 
varstvo gozdov in gospodarjenje z njimi; 
trajnostno upravljanje in načrtovanje 
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storitve; presoja in predvidevanje v zvezi z 
naravnimi procesi.

mestnega okolja, upravljanje s podatki in 
informacijske storitve; presoja in 
predvidevanje v zvezi z naravnimi procesi.

Predlog spremembe 48

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 6 „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, 
podtočka „Dejavnosti“, zaporedna točka „Trajnostno gospodarjenje z viri“, alinea 2

– Razvoj morskih okolij: Vplivi človekovih 
dejavnosti na morsko okolje in njegove vire; 
onesnaževanje in evtrofikacija regionalnih 
morij in obalnih območij; globokomorski 
ekosistemi; presoja trendov na področju 
biološke raznovrstnosti morja, procesov v 
ekosistemih in cirkulacije v oceanih; 
geološke značilnosti morskega dna.

– Razvoj in upravljanje morskih okolij: 
Vplivi človekovih dejavnosti na morsko 
okolje in njegove vire; onesnaževanje in 
evtrofikacija regionalnih morij in obalnih 
območij; globokomorski ekosistemi; presoja 
trendov na področju biološke raznovrstnosti 
morja, procesov v ekosistemih in cirkulacije 
v oceanih; geološke značilnosti morskega 
dna.

Predlog spremembe 49

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 in 
operativnem napredku osnovane, „bolj 
zelene“ in „pametnejše“ vseevropske 
prometne sisteme, ki bodo v korist 
državljanom in družbi; in zaščititi ter nadalje 
razvijati konkurenčnost, ki so si jo evropske 
industrije pridobile na svetovnem trgu. 

Predlog spremembe 50

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 
„Utemeljitev“, odstavek 2

Širitev (povečanje ozemlja za 25 % in 
prebivalstva za 20 %) in gospodarski razvoj 
EU predstavljata nove izzive za učinkovit, 
stroškovno ugoden in trajnosten prevoz oseb 
in tovora. Promet ima prav tako neposreden 
pomen za druge glavne politike, kot so 

Širitev (povečanje ozemlja za 25 % in 
prebivalstva za 20 %) in gospodarski razvoj 
EU predstavljata nove izzive za učinkovit, 
stroškovno ugoden in trajnosten prevoz oseb 
in tovora. Promet ima prav tako neposreden 
pomen za druge glavne politike, kot so 
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trgovina, konkurenca, zaposlovanje, 
kohezija, energetika, varnost in notranji trg. 
Naložbe v RTR v prometno industrijo EU so 
predhodno potrebne za zagotavljanje 
konkurenčne prednosti na tehnološkem 
področju na globalnih trgih. Dejavnosti na 
evropski ravni bodo prav tako spodbujale 
prestrukturiranje industrije, vključno z 
vključevanjem dobavne verige in zlasti 
MSP.

trgovina, konkurenca, zaposlovanje, okolje,
kohezija, energetika, varnost in notranji trg. 
Upravljanje s tržnim povpraševanjem v 
prometu je bistveno v zvezi z logističnim in 
prostorskim načrtovanjem. Naložbe v RTR 
v prometno industrijo EU so predhodno 
potrebne za zagotavljanje konkurenčne 
prednosti na tehnološkem področju na 
globalnih trgih. Dejavnosti na evropski ravni 
bodo prav tako spodbujale prestrukturiranje 
industrije, vključno z vključevanjem 
dobavne verige in zlasti MSP.

Predlog spremembe 51

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, zlasti 
vodnega in 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.

Predlog spremembe 52

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 
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„Utemeljitev“, odstavek 4

Velik industrijski pomen spodaj naštetih tem 
in dejavnosti ter potrebe načrtovalcev 
politike se bodo obravnavali na integriran 
način in bodo pokrivali ekonomske, socialne 
in okoljske vidike prometne politike. Poleg 
tega bo zagotovljena podpora za odziv na že 
obstoječe in tudi nove politične potrebe, na 
primer potrebe, povezane z razvojem v 
pomorski politiki.

Velik industrijski pomen spodaj naštetih tem 
in dejavnosti ter potrebe načrtovalcev 
politike se bodo obravnavali na integriran 
način in bodo zajemali ekonomske, socialne 
in okoljske vidike prometne politike. Poleg 
tega bo zagotovljena podpora za odziv na že 
obstoječe in tudi nove politične potrebe, na 
primer potrebe, povezane z razvojem v 
pomorski politiki, ali izvajanje Enotnega 
evropskega neba.

Predlog spremembe 53

Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 
„Dejavnosti“, zaporedna točka „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 varnosti potnikov: 
izboljšanje vseh varnostnih vidikov zračnega 
prometa; večja izbira plovil – od večjih do 
manjših.

Obrazložitev

Sredstva EU za raziskovanje zračnega prometa so upravičena le v zvezi z vidiki varnosti 
potnikov.

Predlog spremembe 54
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 

„Dejavnosti“, zaporedna točka „Površinski promet “, naslov

• Površinski promet (železniški, cestni in 
vodni)

• Trajnostni površinski promet (železniški, 
cestni in vodni)

Obrazložitev

Podobno kot v 6. FPRD mora naslov vključevati besedo „trajnostni“, ker člen 6 Pogodbe 
obvezuje k vključevanju trajnostnega razvoja v npr. raziskovalni in prometni sektor.

Predlog spremembe 55
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Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 
„Dejavnosti“, zaporedna točka „Površinski promet (železniški, cestni in vodni)“, alinea 2

– Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: razvoj 
inovativnih, intermodalnih in 
interoperabilnih regionalnih in nacionalnih 
prometnih omrežij, infrastruktur in sistemov 
v Evropi; internalizacija stroškov; izmenjava 
informacij med vozilom/plovilom in 
prometno infrastrukturo; optimizacija 
infrastrukturne zmožnosti.

– Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: razvoj 
trajnostnih, inovativnih, intermodalnih in 
interoperabilnih regionalnih in nacionalnih 
prometnih omrežij, infrastruktur in sistemov 
v Evropi; internalizacija stroškov; izmenjava 
informacij med vozilom/plovilom in 
prometno infrastrukturo; optimizacija 
infrastrukturne zmožnosti.

Predlog spremembe 56
Priloga I, del I, oddelek „Teme“, točka 7 „Promet (vključno z aeronavtiko)“, podtočka 

„Dejavnosti“, zaporedna točka „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 z manj onesnažujočimi in 
varnejšimi vozili in ekološkimi načini 
prevoza, novimi javnimi in/ali skupnimi 
načini prevoza s poudarkom na 
učinkovitosti celotne verige mobilnosti 
(javni/skupni prevoz, skupna raba osebnih 
avtomobilov ali deljenje avtomobila, hoja 
ali kolesarjenje), dostopnostjo (vključno za 
invalidne osebe, otroke in starejše osebe) in 
racionalizacijo zasebnega prevoza, 
intermodalnostjo, upravljanjem s 
povpraševanjem, komunikacijsko 
infrastrukturo, integriranim načrtovanjem 
mest in prometa.

Obrazložitev

Za večjo učinkovitost raziskav o mestnem prometu je pomembno, da se upošteva celotna 
intermodalna veriga. Nemotorizirana mobilnost, na primer hoja ali kolesarjenje, mora biti 
pomemben vidik raziskav o prometu.

Predlog spremembe 57
Priloga II, oddelek „Sodelovanje“, postavka 2

Prehrana, kmetijstvo in 
biotehnologija

(v milijonih EUR)
2455

Prehrana, kmetijstvo in 
biotehnologija

(v milijonih EUR)
2455;
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do 50 % tega zneska se bo porabilo za 
biotehnološke projekte.

Predlog spremembe 58
Priloga II, oddelek „Sodelovanje“, postavka 5

Energetika
(v milijonih EUR)

2931 Energetika
(v milijonih EUR)

2931;
vsaj 80 % tega zneska bo dodeljeno 
dejavnostim za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije.

Predlog spremembe 59
Priloga II, oddelek „Sodelovanje“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
_________________________________

PRILOGA II: OKVIRNA PORAZDELITEV MED PROGRAME
Okvirna porazdelitev med programe je naslednja (v milijonih EUR):
Sodelovanje * 44432

Zdravje 8317
Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija 2455

Informacijske in komunikacijske tehnologije 12670
Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije 4832
Energetika 2931
Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) 2535
Promet (vključno z aeronavtiko) 5940
Socialno-ekonomske znanosti in humanistične vede 792
Varnost in vesolje 3960

Predlog spremembe Parlamenta
_________________________________

PRILOGA II: OKVIRNA PORAZDELITEV MED PROGRAME
Okvirna porazdelitev med programe je naslednja (v milijonih EUR):
Sodelovanje * 47214

Zdravje 9099
Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija 2455

Informacijske in komunikacijske tehnologije 12670
Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije 4832
Energetika 3931
Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) 3535
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Promet (vključno z aeronavtiko) 5940
Socialno-ekonomske znanosti in humanistične vede 792
Varnost in vesolje 3960

Obrazložitev

Skupni proračun za naslov Sodelovanje je povečan za 2782 milijonov EUR, kar ustreza 
predlogu pripravljavca osnutka o zmanjševanju proračuna za program Euratoma. Sredstva 
za naslova Energetika in Okolje so se povečala za 1 milijardo EUR in za naslov Zdravje za 
782 milijonov EUR.


