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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pursuing the Lisbon Strategy, the EU’s agriculture and agri-food industry must now aim to 
become globally more competitive, through innovation, by exploiting technological progress 
and by continuing to upgrade quality standards. Research has already made a considerable 
contribution to sustainable rural development and supported farmers and the agri-food 
industry in meeting the EU citizen’s growing demand for diverse and healthy produce.
Through innovation, research has helped the agri-food industry gain a central place in the 
European and global economy.

Now, more than ever, the contribution of research is needed to help maintain and reinforce 
Sustainable Agriculture in the European Union. If it is to help farmers meet the challenges of 
the new CAP and contribute to creating sustainable growth in an increasingly globalised
economy, research in the European Union has to keep pace with ongoing international 
research activities and technological developments.

In the 6th framework programme (2002 - 2006) agricultural research was limited almost 
exclusively to food quality and safety. In the 7th framework programme (2007 - 2013) the 
European Commission offers a much wider approach, proposing as it does to build ‘a 
European knowledge-based bio-economy, to exploit new and emerging research opportunities 
that address economic and social challenges’. The proposal devotes one chapter to "Food, 
Agriculture and Biotechnology" (Theme 2). Furthermore agricultural research is also treated 
under theme 5 on energy as well as under theme 6 on environment.

Your draftsman welcomes the Commission's broader vision and can only applaud the decision 
to extend the budget available for the 7th framework programme compared to previous 
programming period.

In order to implement the 7th Framework Programme, the European Commission is presenting 
five “specific programmes”. The first relates directly to actions funded under the Joint 
Research Centre. The other four are entitled: Co-operation, Ideas, Peoples and Capacity. The 
one under discussion here is the Co-operation specific programme.

The Co-operation specific programme's is mainly designed to gain European leadership in key 
areas through co-operation of industry and research institutions. Support will be given to the 
whole range of research activities carried out in trans-national cooperation, from collaborative 
projects and networks to the coordination of research programmes.

The Cooperation programme is organised into nine sub-programmes which will be 
operationally autonomous and at the same time demonstrate coherence and consistency, and 
allow for joint, cross-thematic approaches to research subjects of common interest. The 
proposed budget for theme 2 "Food, Agriculture and Biotechnology" in the Cooperation 
programme is 2,45 billion Euro. This proposed budget is necessary with a view to the 
numerous approaches included under this theme (agriculture, fisheries, forestry etc.)

Your draftsman is generally satisfied with the proposal of the Commission. The main ideas 
emphasised seem to tie in with the draftsman's vision, especially seeing agriculture recognised 
as one of the nine thematic areas in which European Union action will apply.



PE 365.080v03-00 4/15 AD\603792PL.doc

PL

However, he takes the view that some fine tuning is necessary and therefore suggests several 
amendments, mainly related to theme 2 "Food, Agriculture and Biotechnology.

• The need to feature the multi-functional role of agriculture more prominently should 
be outlined. Research should promote the implementation of production systems 
capable of combining economic, environmental and social performance.

• Furthermore research relating to climate change needs to be included in the activities 
under theme 2 as an adaptation of agriculture to climate change seems significant.

• A better coordination between researchers in Europe as well as a better 
communication of research results should be supported.

• The need for the Commission to be consequent as to link concrete activities to the 
approach taken, should be emphasized. When referring in the approach part of theme 2 
specifically to the contributions of research to the CAP, the Common Animal Health 
Policy, the EU forestry strategy and the CFP it also necessary to link concrete 
activities.

At last, the draftsman considers that special attention is needed to effective coordination the 
potential overlap of the "Food, agriculture and biotechnology theme with other thematic areas.
Therefore he encourages a joint cross-thematic approaches and calls for inter-thematic 
cooperation.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Cel ustęp 1

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu 
wykorzystania nowych i powstających 
możliwości badawczych zajmujących się 
wyzwaniami natury społecznej i 
gospodarczej: rosnącym popytem na 
bezpieczniejszą, zdrowszą i lepszej jakości 
żywność, przy uwzględnieniu dobra 
zwierząt i aspektów rozwoju wsi; 

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu 
wykorzystania nowych i powstających 
możliwości badawczych zajmujących się 
wyzwaniami natury społecznej, 
środowiskowej i gospodarczej: rosnącym 
popytem na bezpieczniejszą, zdrowszą i 
lepszej jakości żywność, przy uwzględnieniu 
wielofunkcyjnej roli rolnictwa, dobra 
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zrównoważoną produkcją oraz korzystaniem 
z odnawialnych zasobów ekologicznych; 
wzrastającym ryzykiem wystąpienia chorób 
epizootycznych i odzwierzęcych oraz 
zaburzeń pochodzenia żywieniowego; 
zagrożeniem zrównoważonego stanu i 
bezpieczeństwa produkcji rolnej i 
rybołówstwa spowodowanym w 
szczególności zmianami klimatycznymi.

zwierząt i aspektów rozwoju wsi; 
zrównoważoną produkcją oraz korzystaniem 
z odnawialnych zasobów ekologicznych; 
wzrastającym ryzykiem wystąpienia chorób 
epizootycznych i odzwierzęcych oraz 
zaburzeń pochodzenia żywieniowego i
dalszymi staraniami mającymi na celu 
likwidację chorób związanych z żywieniem 
zwierząt; zagrożeniem zrównoważonego 
stanu i bezpieczeństwa produkcji rolnej i 
rybołówstwa, a także odpornością i 
dostosowaniem łańcucha pokarmowego, 
spowodowanych zmianami zachodzącymi 
na świecie, takimi jak zmiany klimatyczne i
koszty energii.

Uzasadnienie

- Badania powinny promować wdrażanie systemów produkcyjnych zdolnych do łączenia 
działań gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Wielofunkcyjna rola rolnictwa 
wymaga większego wyeksponowania.
- Zrównoważony rozwój opiera się na 3 filarach: wyzwaniach natury społecznej, 
środowiskowej i gospodarczej.
Skutki stosowania karm dla zwierząt są nadal ważną dziedziną badań nad rolnictwem, 
podobnie jak powstające w ten sposób choroby, takie jak BSE.
Zbadanie wpływu zmian zachodzących na świecie (w szczególności zmian klimatycznych) na 
łańcuch pokarmowy jest sprawą ważną.

Poprawka 2
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Podejście ustęp 1

Niniejszy temat wzmocni podstawy wiedzy, 
dostarczy innowacje oraz zapewni wsparcie 
polityczne w celu stworzenia i rozwoju 
europejskiej ekologicznej gospodarki opartej 
na wiedzy (KBBE). Badania skoncentrują 
się na zrównoważonym zarządzaniu, 
produkcji i wykorzystywaniu zasobów 
biologicznych, w szczególności poprzez 
nauki o życiu i biotechnologię oraz 
zbieżność z innymi technologiami w celu 
dostarczenia nowych, ekologicznych i 
konkurencyjnych produktów pochodzących 
z europejskich sektorów rolnictwa, 
rybołówstwa, akwakultury, przemysłu 

Niniejszy temat wzmocni podstawy wiedzy, 
dostarczy innowacje oraz zapewni wsparcie 
polityczne w celu stworzenia i rozwoju 
europejskiej ekologicznej gospodarki opartej 
na wiedzy (KBBE). Badania skoncentrują 
się na zrównoważonym zarządzaniu, 
produkcji i wykorzystywaniu zasobów 
biologicznych, między innymi poprzez nauki 
o życiu i biotechnologię oraz zbieżność z 
innymi technologiami w celu dostarczenia 
nowych, ekologicznych i konkurencyjnych 
produktów pochodzących z europejskich 
sektorów rolnictwa, rybołówstwa, 
akwakultury, przemysłu spożywczego, 
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spożywczego, sektorów związanych ze 
zdrowiem, leśnictwem oraz pokrewnych 
sektorów przemysłu. Badania przyczynią się 
w znacznym stopniu do formułowania i 
wdrażania polityk oraz przepisów UE i 
wesprą w szczególności: wspólną politykę 
rolną, zagadnienia rolnicze i handlowe, 
prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, wspólnotową politykę w zakresie 
zdrowia zwierząt, kontrolę chorób i normy 
w zakresie dobrostanu zwierząt, środowisko 
i różnorodność biologiczną, wspólnotową 
strategię w zakresie leśnictwa, jak również 
wspólną politykę rybołówstwa mającą na 
celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
rybołówstwa i akwakultury. Badania będą 
również miały na celu opracowanie nowych 
i istniejących wskaźników wspierających 
analizę, rozwój i monitorowanie tych 
polityk.

sektorów związanych ze zdrowiem, 
leśnictwem oraz pokrewnych sektorów 
przemysłu. Badania przyczynią się w 
znacznym stopniu do formułowania i 
wdrażania polityk oraz przepisów UE i 
wesprą w szczególności: wspólną politykę 
rolną, zagadnienia rolnicze i handlowe, 
prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, wspólnotową politykę w zakresie 
zdrowia zwierząt, kontrolę chorób i normy 
w zakresie dobrostanu zwierząt, rozwój 
obszarów wiejskich, środowisko i 
różnorodność biologiczną, wspólnotową 
strategię w zakresie leśnictwa, jak również 
wspólną politykę rybołówstwa mającą na 
celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
rybołówstwa i akwakultury. Badania będą 
również miały na celu opracowanie nowych 
i istniejących wskaźników wspierających 
analizę, rozwój i monitorowanie tych 
polityk.

Uzasadnienie
Dla realizacji kompleksowych badań nad rolnictwem ważne jest szerokie ujęcie założeń 
rozdziału „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” i nieredukowanie go do pojedynczych 
metod. Temat biotechnologii zostanie przedstawiony bardziej szczegółowo w innym miejscu 
tego rozdziału. 
Zdobywanie i wspólne wykorzystywanie innowacyjnych doświadczeń w strategicznej 
dziedzinie, którą stanowi rozwój obszarów wiejskich, ma decydujące znaczenie.

Poprawka 3
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Podejście, ustęp 2

Przemysł rolno-spożywczy, obejmujący w 
90 % MŚP, w szczególnym stopniu 
skorzysta z licznych działań badawczych, w 
tym ukierunkowanych działań na rzecz 
upowszechniania i transferu technologii, 
zwłaszcza w zakresie integracji i 
wykorzystania zaawansowanych 
ekologicznych technologii, metodologii i 
procesów oraz opracowania norm. Oczekuje 
się, że nowe przedsiębiorstwa high-tech z 
sektora bio-, nanotechnologii oraz 
technologii ICT wniosą znaczny wkład w 
dziedziny obejmujące uprawę roślin, 

Przemysł rolno-spożywczy, obejmujący w 
90 % MŚP, w szczególnym stopniu 
skorzysta z licznych działań badawczych, w 
tym ukierunkowanych działań na rzecz 
upowszechniania i transferu technologii, 
zwłaszcza w zakresie integracji i 
wykorzystania zaawansowanych 
ekologicznych technologii, metodologii i 
procesów oraz opracowania norm. Oczekuje 
się, że nowe przedsiębiorstwa high-tech z 
sektora bio-, nanotechnologii, technologii 
komunikacji, robotyki oraz technologii 
satelitarnych wniosą znaczny wkład w 



AD\603792PL.doc 7/15 PE 365.080v03-00

PL

ulepszanie roślin uprawnych oraz ich 
ochronę, zaawansowane technologie w 
zakresie wykrywania i monitorowania na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości 
żywności oraz nowe bioprocesy 
przemysłowe.

dziedziny obejmujące uprawę roślin, 
ulepszanie roślin uprawnych oraz ich 
ochronę, zaawansowane technologie w 
zakresie wykrywania i monitorowania na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości 
żywności oraz nowe bioprocesy 
przemysłowe. Przedsiębiorstwa te mogą 
ponadto przyczynić się w znacznym stopniu 
do rozwoju obszarów wiejskich w UE, 
zwłaszcza, jeżeli stworzą sieci służące
wymianie wiedzy i innowacyjnych 
doświadczeń w dziedzinie rozwoju obszarów 
wiejskich.

Uzasadnienie
Roboty i technologie satelitarne to użyteczne narzędzia zarówno w procesach produkcyjnych, 
jak i kontrolnych.
Obszary wiejskie w Europie, które są z socjoekonomicznego punktu widzenia przeważnie 
słabe, najbardziej potrzebują innowacyjnych przedsiębiorstw, ponieważ takie 
przedsiębiorstwa reprezentują stopień rozwoju i konkurencyjności zbliżony do poziomu 
europejskiego.

Poprawka 4
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Podejście, ustęp 3

Szereg Europejskich Platform 
Technologicznych obejmujących dziedziny 
takie jak genomika roślin i biotechnologia, 
leśnictwo i oparte na nim sektory 
przemysłu, ogólne zdrowie zwierząt, 
hodowla zwierząt, żywność, akwakultura i 
biotechnologia przemysłowa przyczyni się 
do ustalenia wspólnych priorytetów 
badawczych w ramach tego tematu, poprzez 
określenie potencjalnych przyszłych 
inicjatyw na szeroką skalę, takich jak 
projekty demonstracji w zakresie produkcji 
podstawowych chemikaliów z biomasy 
(ściana komórek roślinnych, biopaliwa, 
biopolimery) oraz pomoże w zapewnieniu 
powszechnego uczestnictwa i integracji 
wszystkich zainteresowanych stron. We 
wszystkich stosownych przypadkach podjęte 
zostaną działania wzmacniające koordynację 
krajowych programów badawczych przy 
ścisłej współpracy z projektami ERA-Net, 

Szereg Europejskich Platform 
Technologicznych obejmujących dziedziny 
takie jak genomika roślin i biotechnologia, 
leśnictwo i sektor leśny, ogólne zdrowie 
zwierząt, hodowla zwierząt, żywność, 
akwakultura i biotechnologia przemysłowa 
przyczyni się do ustalenia wspólnych 
priorytetów badawczych w ramach tego 
tematu, poprzez określenie potencjalnych 
przyszłych inicjatyw na szeroką skalę, takich 
jak projekty demonstracji w zakresie 
produkcji podstawowych chemikaliów z 
biomasy (ściana komórek roślinnych, 
biopaliwa, biopolimery) oraz pomoże w 
zapewnieniu powszechnego uczestnictwa i 
integracji wszystkich zainteresowanych 
stron. Priorytetem jest przy tym lepsze 
upowszechnianie wyników badań 
stosowanych w rolnictwie. We wszystkich 
stosownych przypadkach podjęte zostaną 
działania wzmacniające koordynację 
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Platformami Technologicznymi i innymi 
właściwymi podmiotami, takimi jak Stały 
Komitet ds. Badań z Zakresu Rolnictwa 
(SCAR) lub w przyszłości struktura 
koordynująca europejskie badania w 
dziedzinie morskiej.

krajowych programów badawczych przy 
ścisłej współpracy z projektami ERA-Net, 
Platformami Technologicznymi i innymi 
właściwymi podmiotami, takimi jak Stały 
Komitet ds. Badań z Zakresu Rolnictwa 
(SCAR) lub w przyszłości struktura 
koordynująca europejskie badania w 
dziedzinie morskiej. W celu likwidacji luk w
komunikacji oraz poprawy współpracy w 
UE w dziedzinie badań nad rolnictwem, 
promuje się ponadto tworzenie i rozwój 
platform internetowych.

Uzasadnienie

Potrzebna jest lepsza koordynacja wyników badań poprzez rozwijanie dialogu pomiędzy 
placówkami badawczymi a badaczami, użytkownikami i konsumentami.

Często brak jest kontaktów transgranicznych. Stworzona wspólnie platforma internetowa jest 
odpowiednim środkiem służącym nawiązywaniu kontaktów, poprawie współpracy na 
płaszczyźnie UE i lepszego wykorzystania synergii.

Sektor leśny obejmuje europejski przemysł papierniczy i drzewny.

Poprawka 5
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Działania ustęp 1 tiret 2

- Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju i 
konkurencyjności przy jednoczesnej 
redukcji wpływu na środowisko w zakresie 
rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i 
akwakultury poprzez opracowanie nowych 
technologii, urządzeń, systemów 
monitorowania, nowych odmian roślin i 
systemów produkcyjnych, udoskonalenie 
naukowych i technicznych podstaw w 
zakresie zarządzania rybołówstwem, jak 
również lepsze zrozumienie wzajemnych 
oddziaływań pomiędzy różnymi systemami 
(rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) w obrębie całego ekosystemu.
W przypadku lądowych zasobów 
biologicznych szczególny nacisk zostanie 
położony na niskonakładowe i organiczne 
systemy produkcyjne, lepsze zarządzanie 
zasobami oraz nowe pasze i nowe odmiany
(rośliny uprawne i drzewa) charakteryzujące 
się lepszym składem, większą odpornością 

- Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju i 
konkurencyjności przy jednoczesnej 
redukcji wpływu na środowisko w zakresie 
rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i 
akwakultury poprzez badanie i dalszy 
rozwój rolniczych systemów produkcyjnych,
opracowanie nowych technologii, urządzeń, 
badania nad nowymi i udoskonalonymi
systemami monitorowania, rozwój nowych 
odmian roślin i systemów produkcyjnych,
udoskonalenie naukowych i technicznych 
podstaw w zakresie zarządzania 
rybołówstwem, jak również lepsze 
zrozumienie wzajemnych oddziaływań 
pomiędzy różnymi systemami (rolnictwo i 
leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura) w 
obrębie całego ekosystemu. W przypadku 
lądowych zasobów biologicznych 
szczególny nacisk zostanie położony na 
niskonakładowe i organiczne systemy 
produkcyjne, lepsze zarządzanie zasobami 
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na stres, wydajnością w wykorzystywaniu 
składników odżywczych oraz lepszą 
budową. Będzie to wspierane poprzez 
badania nad biobezpieczeństwem, 
współistnieniem i odtworzeniem historii 
systemów nowych odmian i produktów.
Poprawa zdrowia roślin zostanie osiągnięta 
poprzez lepsze zrozumienie ekologii, 
biologii szkodników, chorób i innych 
zagrożeń oraz wspieranie kontrolowania 
wybuchów epidemii i wzmacnianie 
instrumentów i technik zrównoważonego 
obchodzenia się ze szkodnikami. W 
przypadku zasobów biologicznych 
pochodzących ze środowiska wodnego 
nacisk zostanie położony na podstawowe 
funkcje biologiczne, bezpieczne i przyjazne 
dla środowiska systemy produkcyjne i pasze 
dla hodowanych gatunków oraz na biologię 
połowów, dynamikę połowów 
wielogatunkowych, wzajemne 
oddziaływania pomiędzy działalnością 
połowową a ekosystemem morskim oraz na 
wieloletnie, regionalne systemy zarządzania 
żeglugą.

oraz nowe pasze i systemy upraw 
charakteryzujące się lepszym składem, 
większą odpornością na stres, wydajnością 
w wykorzystywaniu składników 
odżywczych oraz lepszą budową. Będzie to 
wspierane poprzez badania oraz 
opracowywanie analiz zysków i strat 
dotyczących biobezpieczeństwa, 
współistnienia i odtworzenia historii 
systemów nowych odmian i produktów. 
Poprawa zdrowia roślin zostanie osiągnięta 
poprzez lepsze zrozumienie ekologii, 
biologii szkodników, chorób i innych 
zagrożeń oraz wspieranie kontrolowania 
wybuchów epidemii i wzmacnianie 
instrumentów i technik zrównoważonego 
obchodzenia się ze szkodnikami, szczególnie 
poprzez wspieranie tworzenia 
zintegrowanej ochrony i biologicznego 
zwalczania szkodników, a także 
opracowanie pestycydów, które są w 
mniejszym stopniu szkodliwe dla 
środowiska naturalnego i zdrowia 
ludzkiego. Szczególną uwagę należy 
poświęcić wpływowi zmian klimatycznych 
na geograficzne rozmieszczenie szkodników 
w odniesieniu do rolnictwa; w związku z 
tym należy rozbudowywać tworzenie sieci 
obserwacji pomiędzy regionami UE. W 
przypadku zasobów biologicznych 
pochodzących ze środowiska wodnego 
nacisk zostanie położony na podstawowe 
funkcje biologiczne, bezpieczne i przyjazne 
dla środowiska systemy produkcyjne i pasze 
dla hodowanych gatunków oraz na biologię 
połowów, dynamikę połowów 
wielogatunkowych, wzajemne 
oddziaływania pomiędzy działalnością 
połowową a ekosystemem morskim oraz na 
wieloletnie, regionalne systemy zarządzania 
żeglugą.

Uzasadnienie

Istotne działania na rzecz wzmacniania zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności oraz 
biotechnologii powinny iść w parze z badaniami i dalszym rozwojem rolniczych systemów 
produkcyjnych.
Okazało się, że stosowane obecnie systemy monitorowania nie są w stanie zagwarantować 
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bezpieczeństwa żywności. Dlatego też należałoby przeprowadzić badania na płaszczyźnie 
europejskiej w celu znalezienia nowych rozwiązań.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, konieczne jest, by badania koncentrowały się nie tylko wokół 
roślin, lecz przede wszystkim również wokół systemów upraw. Badania nad współistnieniem 
roślin genetycznie zmodyfikowanych i roślin konwencjonalnych muszą uwzględniać kwestie 
rentowności oraz brać pod uwagę wolę konsumentów.

Należy odnieść się tutaj do trwałego zwalczania szkodników w rolnictwie. Zintegrowana 
ochrona i biologiczne zwalczanie szkodników, obszary, w których należy zintensyfikować 
badania, są istotnymi czynnikami rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa, w szczególności 
rolnictwa ekologicznego. 
Oprócz tego mamy obecnie do czynienia ze zmianą klimatu, którą należy uwzględnić, 
ponieważ obszary rozprzestrzeniania się szkodników mogą ulec pewnym zmianom, np. 
rozprzestrzenienie się szkodników występujących w obszarze Morza Śródziemnego na inne 
tereny w Europie. Powinna zostać stworzona europejska sieć obserwacji służąca 
monitorowaniu przebiegu tych zmian.

Poprawka 6
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Działania, ustęp 1 tiret 3

- Zoptymalizowanie produkcji zwierzęcej i 
dobrostanu zwierząt w sektorze rolnictwa, 
rybołówstwa i akwakultury, między innymi
poprzez wykorzystanie wiedzy genetycznej, 
nowe metody hodowli, lepsze zrozumienie 
fizjologii i zachowania zwierząt, jak również 
lepsze zrozumienie i kontrola chorób 
zakaźnych zwierząt, w tym chorób 
odzwierzęcych. W przypadku ostatniej 
kwestii opracowane zostaną również 
narzędzia służące monitorowaniu, 
zapobieganiu i kontroli, prowadzone badania 
wspierające i stosowane nad szczepionkami 
i diagnostyką, oraz badania ekologii znanych 
lub nowych czynników zakaźnych lub 
innych zagrożeń, łącznie z wrogimi atakami 
i wpływem różnych systemów hodowli i 
klimatu. Rozwinięte zostaną także nowe 
metody bezpiecznego usuwania odpadów 
zwierzęcych oraz ulepszone zarządzanie 
produktami ubocznymi.

- Zoptymalizowanie produkcji zwierzęcej i 
dobrostanu zwierząt w sektorze rolnictwa, 
rybołówstwa i akwakultury, między innymi
poprzez wykorzystanie wiedzy genetycznej, 
nowe metody hodowli, lepsze zrozumienie 
fizjologii i zachowania zwierząt, jak również 
lepsze zrozumienie i kontrola chorób 
zakaźnych zwierząt, w tym chorób 
odzwierzęcych oraz chorób związanych z 
żywieniem zwierząt. W przypadku ostatniej 
kwestii opracowane zostaną również 
narzędzia służące monitorowaniu, 
zapobieganiu i kontroli, prowadzone badania 
wspierające i stosowane nad szczepionkami 
i diagnostyką, oraz badania ekologii znanych 
lub nowych czynników zakaźnych lub 
innych zagrożeń, łącznie z wrogimi atakami 
i wpływem różnych systemów hodowli i 
klimatu. W związku z tym należy zbadać 
dostosowanie się rolnictwa do przesunięcia 
stref klimatycznych. Rozwinięte zostaną 
także nowe metody bezpiecznego usuwania 
odpadów zwierzęcych oraz ulepszone 
zarządzanie produktami ubocznymi.
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Uzasadnienie

Należy kontynuować badania chorób związanych z żywieniem zwierząt, takich jak BSE. 

Ważna jest analiza skutków globalnych zmian, takich jak przesunięcie stref klimatycznych, i 
rozwój badań nad środkami przystosowawczymi w produkcji rolnej.

Poprawka 7
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Działania ustęp 1 tiret 4

- Zapewnienie narzędzi niezbędnych dla 
decydentów politycznych i innych 
podmiotów w celu wspierania realizacji 
odnośnych strategii, polityk i 
prawodawstwa, a w szczególności w celu 
wspierania tworzenia europejskiej 
ekologicznej gospodarki opartej na wiedzy 
(KBBE) oraz potrzeb w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich i przybrzeżnych.
Wspólna polityka rybołówstwa będzie 
wspierana poprzez opracowanie 
adaptacyjnych podejść na korzyść całej 
koncepcji ekosystemowej w zakresie 
eksploatacji zasobów morskich. Badania na 
rzecz wszystkich polityk obejmą badania 
społeczno-ekonomiczne, badania 
porównawcze różnych systemów hodowli, 
opłacalne systemy zarządzania 
rybołówstwem, hodowlę zwierząt 
nieprzeznaczonych do konsumpcji, 
wzajemne oddziaływania z leśnictwem oraz 
badania mające na celu poprawę życia 
rolników i rybaków.

- Zapewnienie narzędzi niezbędnych dla 
decydentów politycznych i innych 
podmiotów w celu wspierania realizacji 
odnośnych strategii, polityk i 
prawodawstwa, a w szczególności w celu 
wspierania tworzenia europejskiej 
ekologicznej gospodarki opartej na wiedzy 
(KBBE) oraz potrzeb w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich i przybrzeżnych oraz 
niezbędnych dla rozwoju innowacyjnych 
mechanizmów w sektorze leśnym, metod 
zapobiegania i zwalczania pożarów lasów 
oraz działań służących zwalczaniu erozji i 
pustynnienia spowodowanych przez 
działalność rolniczą. Wspierana będzie 
wspólna polityka rolna, wspólnotowa 
polityka w zakresie zdrowia zwierząt, 
wspólnotowa strategia w zakresie leśnictwa 
oraz wspólna polityka rybołówstwa. W 
szczególności wspólna polityka rybołówstwa 
będzie wspierana poprzez opracowanie 
adaptacyjnych podejść na korzyść całej 
koncepcji ekosystemowej w zakresie 
eksploatacji zasobów morskich. Badania na 
rzecz wszystkich polityk obejmą badania 
społeczno-ekonomiczne, badania w zakresie 
nauk społecznych koncentrujące się na 
obszarach wiejskich, badania porównawcze 
różnych systemów hodowli, opłacalne 
systemy zarządzania rybołówstwem, 
hodowlę zwierząt nieprzeznaczonych do 
konsumpcji, wzajemne oddziaływania z 
leśnictwem oraz badania mające na celu 
poprawę życia rolników i rybaków.

Uzasadnienie

W obliczu tragicznych wydarzeń w Europie Południowej, które miały miejsce w ostatnich 
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dwóch latach, w szczególności w obliczu ekstremalnej suszy i pożarów lasów, należy 
zintensyfikować międzynarodowe ramy badań i współpracy naukowej w zakresie leśnictwa, 
zapobiegania i zwalczania pożarów lasów oraz zminimalizowania skutków suszy i erozji 
spowodowanej działalnością rolniczą.

Komisja musi zachować konsekwencję w celu połączenia konkretnych działań z przyjętym 
podejściem. W części tematu 2 dotyczącej podejścia wskazuje się w szczególności na wkład 
badań we wspólną politykę rolną, wspólnotową politykę w zakresie zdrowia zwierząt, 
wspólnotową strategię w zakresie leśnictwa oraz wspólną politykę rybołówstwa, z czym 
powinny wiązać się konkretne działania i to nie tylko w zakresie wspólnej polityki 
rybołówstwa.

Poprawka 8
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Działania Od stołu do 

gospodarstwa: żywność, zdrowie i dobre samopoczucie ustęp 2

- Zrozumienie czynników wpływających na 
rodzaj spożywanej żywności oraz nawyków 
żywieniowych będących najważniejszym 
dającym się kontrolować czynnikiem 
warunkującym powstawanie chorób i 
zaburzeń pochodzenia żywieniowego oraz 
redukcję ich występowania. Działania 
obejmą rozwój i zastosowanie nutrigenomiki 
i biologii systemów oraz badania 
wzajemnych oddziaływań pomiędzy 
odżywianiem oraz funkcjami 
fizjologicznymi i psychologicznymi Mogą 
one przyczynić się do opracowania nowego 
rodzaju przetworów, nowych artykułów 
żywnościowych, żywności dietetycznej oraz 
żywności spełniającej wymogi odżywcze i 
zdrowotne. Badania tradycyjnej, lokalnej i 
sezonowej żywności oraz sposobów 
odżywiania może w istotny sposób 
uwydatnić wpływ niektórych rodzajów 
żywności na zdrowie oraz przyczynić się do 
rozwoju zintegrowanego poradnictwa 
żywieniowego.

- Zrozumienie czynników wpływających na 
rodzaj spożywanej żywności oraz nawyków 
żywieniowych będących najważniejszym 
dającym się kontrolować czynnikiem 
warunkującym powstawanie chorób i 
zaburzeń pochodzenia żywieniowego oraz 
redukcję ich występowania. Działania 
obejmą rozwój i zastosowanie nutrigenomiki 
i biologii systemów; w ramach 
zintegrowanego podejścia powinno się
położyć szczególny nacisk na badania 
wzajemnych oddziaływań pomiędzy 
odżywianiem oraz funkcjami 
fizjologicznymi i psychologicznymi Mogą 
one przyczynić się do opracowania nowego 
rodzaju przetworów, nowych artykułów 
żywnościowych, żywności dietetycznej oraz 
żywności spełniającej wymogi odżywcze i 
zdrowotne. Badania tradycyjnej, lokalnej i 
sezonowej żywności oraz sposobów 
odżywiania może w istotny sposób 
uwydatnić wpływ niektórych rodzajów 
żywności na zdrowie oraz przyczynić się do 
rozwoju zintegrowanego poradnictwa 
żywieniowego.

Uzasadnienie

Zdrowy sposób odżywiania się nie może być traktowany tylko jako kombinacja niezbędnych 
substancji odżywczych i witamin, lecz stanowi on również część kultury. Zdrowy sposób 
odżywiania się można osiągnąć zatem nie tylko poprzez odpowiednie składniki, lecz przede 
wszystkim za pomocą zrozumienia i poprawy kultury jedzenia.
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Poprawka 9
Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Działania, ustęp 2 tiret 4

- Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego 
i mikrobiologicznego oraz poprawa jakości 
dostaw żywności w Europie. Działania 
obejmą zrozumienie zależności pomiędzy 
ekologią bakterii i bezpieczeństwem 
żywności; opracowanie metod i modeli 
zajmujących się integralnością łańcuchów 
dostaw żywności; nowe metody 
wykrywania, technologie i narzędzia służące 
ocenie i zarządzaniu ryzykiem i łączności 
oraz poprawę zrozumienia procesu 
postrzegania ryzyka.

- Zapewnienie i poprawa jakości
chemicznej, mikrobiologicznej, 
sensorycznej i właściwości odżywczych oraz 
bezpieczeństwa, a także poprawa jakości 
dostaw żywności w Europie. Działania 
obejmą zrozumienie zależności pomiędzy 
ekologią bakterii i bezpieczeństwem 
żywności; opracowanie metod i modeli 
zajmujących się integralnością łańcuchów 
dostaw żywności; opracowanie 
zharmonizowanego podejścia do kwestii 
wymiany danych na temat żywności, 
śledzenia i wyszukiwania; nowe metody 
wykrywania, technologie i narzędzia służące 
ocenie i zarządzaniu ryzykiem i łączności 
oraz poprawianie zrozumienia procesu 
postrzegania ryzyka.

Uzasadnienie

Poprawa „jakości sensorycznej i właściwości odżywczych” może mieć pozytywny wpływ na 
zdrowie i jakość życia.

Udoskonalenie przetwarzania i wymiany danych, metod śledzenia i wyszukiwania zwiększy 
przejrzystość i konkurencyjność w sektorze żywnościowym.

Poprawka 10
Artykuł Załącznik I Tematy 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Działania ustęp 2 tiret 5

- Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska 
poprzez lepsze zrozumienie wpływu 
środowiska na łańcuch 
żywnościowy/paszowy oraz wpływu tego 
łańcucha na środowisko. Działania obejmą 
badania substancji zanieczyszczających 
żywność oraz ich wpływu na zdrowie, 
opracowanie lepszych narzędzi i metod 
służących ocenie wpływu łańcucha 
żywnościowego i paszowego na środowisko. 
Zapewnianie jakości i integralności łańcucha 
żywnościowego wymaga opracowania 

- Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska 
poprzez lepsze zrozumienie wpływu 
środowiska na łańcuch 
żywnościowy/paszowy oraz wpływu tego 
łańcucha na środowisko. Działania obejmą 
badania substancji zanieczyszczających 
żywność oraz ich wpływu na zdrowie, 
opracowanie lepszych narzędzi i metod 
służących ocenie wpływu łańcucha 
żywnościowego i paszowego na środowisko. 
Zapewnianie jakości i integralności łańcucha 
żywnościowego wymaga opracowania 
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nowych modeli służących analizie łańcucha 
towarowego oraz koncepcji w zakresie 
zarządzania całym łańcuchem 
żywnościowym, w tym aspektów 
dotyczących konsumenta.

nowych modeli służących analizie łańcucha 
towarowego oraz koncepcji w zakresie 
zarządzania całym łańcuchem 
żywnościowym, w tym aspektów 
dotyczących konsumenta, np. dostępu do 
zrozumiałych i wiarygodnych informacji.

Poprawka 11
Załącznik I Temat 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia Współpraca międzynarodowa 

ustęp 2

Ponadto wielostronna współpraca będzie 
prowadzona w celu zajęcia się wyzwaniami 
wymagającymi wzmożonych wysiłków 
międzynarodowych, takimi jak rozmiar i 
złożoność biologii systemów roślin i 
mikroorganizmów, lub wyzwaniami o 
znaczeniu ogólnoświatowym oraz 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE 
(bezpieczeństwo żywności i wody pitnej, 
rozprzestrzenianie się chorób zwierząt na 
świecie, sprawiedliwe wykorzystanie 
różnorodności biologicznej, odbudowa 
zasobów rybnych do maksymalnego 
zrównoważonego odłowu do roku 2015 oraz 
wpływ zmian klimatycznych lub wpływ na 
nie wywierany).

Ponadto wielostronna współpraca będzie 
prowadzona w celu zajęcia się wyzwaniami 
wymagającymi wzmożonych wysiłków 
międzynarodowych, takimi jak rozmiar i 
złożoność biologii systemów roślin i 
mikroorganizmów, lub wyzwaniami o 
znaczeniu ogólnoświatowym oraz 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE 
(bezpieczeństwo żywności i wody pitnej, 
rozprzestrzenianie się chorób zwierząt na 
świecie, sprawiedliwe wykorzystanie 
różnorodności biologicznej, odbudowa, we 
współpracy z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO), zasobów rybnych do maksymalnego 
zrównoważonego odłowu do roku 2015 oraz 
wpływ zmian klimatycznych lub wpływ na 
nie wywierany).

Uzasadnienie

Cel odbudowy światowych zasobów rybnych do 2015 r. zasługuje na pochwałę, jest jednak 
niezwykle ambitny. Z tego względu pierwszeństwo należy przyznać współpracy i koordynacji z 
organami międzynarodowymi, takimi jak FAO.

PROCEDURA

Tytuł Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej programu 
szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy 
Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007 - 2013)

Odsyłacze COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS))
Komisja przedmiotowo właściwa ITRE
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