
AD\603792SK.doc PE 365.080v03-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2005/0185(CNS)

23.2.2006

STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Spolupráca”, ktorým sa 
realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti 
výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013)

(KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Pieper



PE 365.080v03-00 2/15 AD\603792SK.doc

SK

PA_Leg



AD\603792SK.doc 3/15 PE 365.080v03-00 SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.

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.
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• 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.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka žiada Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Príloha I, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia,

Cieľ, odsek 1

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonomiku prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom využívať nové výskumné 
príležitosti, ktoré riešia tieto sociálne 
a hospodárske otázky: rastúci dopyt po 
bezpečnejších, zdravších a kvalitnejších 
potravinách s prihliadnutím na ochranu 
zvierat a situáciu na vidieku a po trvalo 
udržateľnom využívaní a výrobe 
obnoviteľných biozdrojov, zvýšené riziko 
epizootických a zoonotických chorôb 

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonomiku prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom využívať nové výskumné 
príležitosti, ktoré riešia tieto sociálne, 
environmentálne a hospodárske otázky:
rastúci dopyt po bezpečnejších, zdravších a 
kvalitnejších potravinách s prihliadnutím na 
multifunkčnú úlohu poľnohospodárstva,
ochranu zvierat a situáciu na vidieku a po 
trvalo udržateľnom využívaní a výrobe 
obnoviteľných biozdrojov, zvýšené riziko 
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a porúch súvisiacich s potravinami, 
ohrozenie trvalej udržateľnosti a bezpečnosti 
poľnohospodárskej a rybolovnej produkcie, 
najmä v dôsledku klimatických zmien.

epizootických a zoonotických chorôb 
a porúch súvisiacich s potravinami, a ďalej 
úsilie o vylúčenie chorôb v súvislosti s 
krmivami, ohrozenie trvalej udržateľnosti 
a bezpečnosti poľnohospodárskej 
a rybolovnej produkcie, najmä v dôsledku 
klimatických zmien ako aj obrannú 
schopnosť a prispôsobivosť potravinového 
reťazca ako dôsledok celosvetových zmien 
(klimatické zmeny, náklady na energiu 
atď.)

Odôvodnenie

Výskum by mal podporovať uplatňovanie výrobných systémov schopných zlúčiť hospodársku, 
environmentálnu a sociálnu výkonnosť. Multifunkčná úloha poľnohospodárstva musí byť viac 
v popredí.

- Trvalo udržateľný rozvoj je založený na troch pilieroch: sociálne, environmentálne a 
hospodárske otázky.

Účinky krmív sú naďalej dôležitou oblasťou poľnohospodárskeho výskumu, rovnako ako nimi 
spôsobené choroby, napríklad BSE.

Výskum pôsobenia celosvetových zmien (najmä klimatických zmien) na potravinový reťazec je 
dôležitý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha I téma 2 Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia Prístup odsek 1

Táto téma posilní vedomostnú základňu, 
poskytne inovácie a podporu politík 
s cieľom vytvoriť a vyvinúť európsku 
vedomostnú bioekonomiku. Výskum sa 
bude zameriavať na trvalo udržateľné 
riadenie, výrobu a využívanie biologických 
zdrojov, najmä s pomocou 
biovýskumu, biovedy a biotechnológie, a na 
konvergenciu s inými technológiami 
s cieľom poskytnúť nové, ekologicky účinné 
a konkurencieschopné produkty európskeho 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
vodného hospodárstva, potravín, lesného 
hospodárstva a príbuzných odvetví 
priemyslu. Výskum významne prispeje 
k realizácii a formulácii politík EÚ 
a nariadení, pričom bude podporovať alebo 
sa bude venovať najmä spoločnej 

Táto téma posilní vedomostnú základňu, 
poskytne inovácie a podporu politík 
s cieľom vytvoriť a vyvinúť európsku 
vedomostnú bioekonomiku. Výskum sa 
bude zameriavať na trvalo udržateľné 
riadenie, výrobu a využívanie biologických 
zdrojov, medzi inými pomocou 
biovýskumu, biovedy a biotechnológie, a na 
konvergenciu s inými technológiami 
s cieľom poskytnúť nové, ekologicky účinné 
a konkurencieschopné produkty európskeho 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
vodného hospodárstva, potravín, lesného 
hospodárstva a príbuzných odvetví 
priemyslu. Výskum významne prispeje 
k realizácii a formulácii politík EÚ 
a nariadení, pričom bude podporovať alebo 
sa bude venovať najmä: spoločnej 
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poľnohospodárskej politike, otázkam 
poľnohospodárstva a obchodu, nariadeniam 
o potravinovej bezpečnosti, politike 
Spoločenstva pre zdravie zvierat, kontrole 
chorôb a normám v oblasti životných 
podmienok, životnému prostrediu a 
biodiverzite, stratégii EÚ v oblasti lesného 
hospodárstva a spoločnej politike rybného 
hospodárstva s cieľom zabezpečiť trvalo 
udržateľný rozvoj rybného a vodného 
hospodárstva. Cieľom výskumu bude tiež 
vyvíjať nové a existujúce ukazovatele 
podporujúce analýzu, rozvoj 
a monitorovanie týchto politík.

poľnohospodárskej politike, otázkam 
poľnohospodárstva a obchodu, nariadeniam 
o potravinovej bezpečnosti, politike 
Spoločenstva pre zdravie zvierat, kontrole 
chorôb a normám v oblasti životných 
podmienok, rozvoju vidieka, životnému 
prostrediu a biodiverzite, stratégii EÚ 
v oblasti lesného hospodárstva a spoločnej 
politike rybného hospodárstva s cieľom 
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj rybného 
a vodného hospodárstva. Cieľom výskumu 
bude tiež vyvíjať nové a existujúce 
ukazovatele podporujúce analýzu, rozvoj 
a monitorovanie týchto politík.

Odôvodnenie

Pre uskutočňovanie rozsiahleho poľnohospodárskeho výskumu je dôležité, aby bola kapitola 
„Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ formulovaná v širšom zmysle a aby sa 
neobmedzovala na jednotlivé metódy. Témou „biotechnológia“ sa bude táto kapitola
podrobne zaoberať na inom mieste.

Získavanie a spoločné využívanie inovatívnych skúsenosti v strategickej oblasti rozvoja 
vidieka majú rozhodujúci význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha I téma 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia Prístup odsek 2

Z týchto výskumných činností zahŕňajúcich 
cielené činnosti šírenia a transferu 
technológií najmä v súvislosti s integráciou 
a pochopením pokrokových ekologicky 
účinných technológií, metodík a procesov 
a vývojom štandardov bude mať prínosy 
najmä agropotravinársky priemysel, 
v ktorom až 90 % podnikov predstavujú 
MSP. Inicializácia high-tech vynálezov 
z biotechnológií, nanotechnológií 
a informačných a komunikačných 
technológií bude dôležitým prínosom 
v oblasti pestovania rastlín, zlepšenia úrody 
a ochrany rastlín, v oblasti pokrokových 
detekčných a monitorovacích technológií 
s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu 
potravín a v oblasti nových priemyselných 
bioprocesov.

Z týchto výskumných činností zahŕňajúcich 
cielené činnosti šírenia a transferu 
technológií najmä v súvislosti s integráciou 
a pochopením pokrokových ekologicky 
účinných technológií, metodík a procesov 
a vývojom štandardov bude mať prínosy 
najmä agropotravinársky priemysel, 
v ktorom až 90 % podnikov predstavujú 
MSP. Inicializácia high-tech vynálezov 
z biotechnológií, nanotechnológií 
a informačných a komunikačných 
technológií bude dôležitým prínosom 
v oblasti pestovania rastlín, zlepšenia úrody 
a ochrany rastlín, v oblasti pokrokových 
detekčných a monitorovacích technológií, 
robotických a satelitných technológií
s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu 
potravín a v oblasti nových priemyselných 
bioprocesov. Tieto podniky môžu navyše 
rozhodujúco prispievať na rozvoj 
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vidieckych oblastí v Európe, najmä vtedy, 
keď vytvárajú siete pre know-how a na 
výmenu inovatívnych skúseností v oblasti 
rozvoja vidieckych oblastí.

Odôvodnenie

Robotické a satelitné technológie sú užitočnými nástrojmi vo výrobných aj monitorovacích 
procesoch.

Vidiecke oblasti v Európe, ktoré sú sociálne aj ekonomicky veľmi slabé, potrebujú inovatívne 
podniky najviac, pretože tieto podniky sú na európskom stupni rozvoja a dosahujú európsku 
úroveň konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha I téma 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia Prístup odsek 3

Niekoľko európskych technologických 
platforiem pokrývajúcich oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie, lesného 
hospodárstva a odvetví založených na 
lesnom hospodárstve, globálneho zdravia 
zvierat, chovu zvierat v poľnohospodárskych 
podnikoch, potravín, vodného hospodárstva 
a priemyselnej biotechnológie prispeje 
k stanoveniu spoločných výskumných priorít 
v tejto téme, k určeniu budúcich možných 
rozsiahlych iniciatív ako napr. projekty 
demonštrácií v oblasti výroby hromadných 
chemikálií z biomasy (stena rastlinnej 
bunky, biopalivá, polyméry) a pomôže 
zabezpečiť širokú účasť a integráciu 
všetkých zúčastnených strán. V prípade 
potreby sa budú realizovať akcie na 
posilnenie koordinácie vnútroštátnych 
výskumných programov, a to v úzkej 
koordinácii s projektmi ERA-Net, 
technologickými platformami a inými 
relevantnými zúčastnenými aktérmi, ako 
napr. Stály výbor pre poľnohospodársky 
výskum (SCAR) alebo akákoľvek iná 
budúca štruktúra pre koordináciu 
európskeho námorného výskumu.

Niekoľko európskych technologických 
platforiem pokrývajúcich oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie, lesného 
hospodárstva a odvetví založených na 
lesnom hospodárstve, globálneho zdravia 
zvierat, chovu zvierat v poľnohospodárskych 
podnikoch, potravín, vodného hospodárstva 
a priemyselnej biotechnológie prispeje 
k stanoveniu spoločných výskumných priorít 
v tejto téme, k určeniu budúcich možných 
rozsiahlych iniciatív ako napr. projekty 
demonštrácií v oblasti výroby hromadných 
chemikálií z biomasy (stena rastlinnej 
bunky, biopalivá, polyméry) a pomôže 
zabezpečiť širokú účasť a integráciu 
všetkých zúčastnených strán. Pritom sa 
kladie dôraz na lepšie šírenie poznatkov 
aplikačného výskumu v 
poľnohospodárskom sektore. V prípade 
potreby sa budú realizovať akcie na 
posilnenie koordinácie vnútroštátnych 
výskumných programov, a to v úzkej 
koordinácii s projektmi ERA-Net, 
technologickými platformami a inými 
relevantnými zúčastnenými aktérmi, ako 
napr. Stály výbor pre poľnohospodársky 
výskum (SCAR) alebo akákoľvek iná 
budúca štruktúra pre koordináciu 
európskeho námorného výskumu. S cieľom 
odstrániť komunikačné medzery a zlepšiť 
spoluprácu v európskom 
poľnohospodárskom výskume je, okrem 
iného, podporované vytváranie a 
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rozširovanie internetových platforiem.

Odôvodnenie

- Výsledky výskumu by mali byť lepšie koordinované prostredníctvom lepšieho dialógu medzi 
výskumnými pracoviskami, ako aj medzi výskumníkmi, používateľmi a spotrebiteľmi.

- Často chýbajú cezhraničné kontakty. Z hľadiska zlepšenia spolupráce na úrovni EÚ a 
lepšieho využitia synergií predstavuje spoločne vytvorená internetová platforma vhodný 
prostriedok nadväzovania kontaktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha I, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia,

Činnosti, odsek 1, zarážka 2

– posilnenie trvalej udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov 
v poľnohospodárstve, lesnom 
hospodárstve, rybolove a vodnom 
hospodárstve prostredníctvom rozvoja 
nových technológií, vybavenia, 
monitorovacích systémov, nových rastlín 
a výrobných systémov, zlepšenia 
vedecko-technickej základne na riadenie 
rybolovu a prostredníctvom lepšieho 
pochopenia interakcie medzi rozličnými 
systémami (poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo, rybné a vodné 
hospodárstvo) v rámci celého 
ekosystémového prístupu. V prípade 
pozemských biologických zdrojov sa 
bude klásť osobitný dôraz na výrobné 
systémy s malými vstupmi a na organické 
výrobné systémy, zlepšenie radenia 
zdrojov a nové krmivá a nové rastliny 
(úroda a stromy) s lepším zložením, 
vyššou odolnosťou voči stresu, 
efektívnosťou výživového využitia 
a lepšou architektúrou. Tieto ciele bude 
podporovať výskum biobezpečnosti, 
koexistencie a vystopovateľnosti nových 

–  posilnenie trvalej udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom skúmania a ďalšieho 
rozvoja poľnohospodárskych výrobných 
systémov, rozvoja nových technológií, 
vybavenia, skúmania nových, vylepšených 
monitorovacích systémov, vývoja nových 
rastlín a výrobných systémov, zlepšenia 
vedecko-technickej základne na riadenie 
rybolovu a prostredníctvom lepšieho 
pochopenia interakcie medzi rozličnými 
systémami (poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo, rybné a vodné hospodárstvo) 
v rámci celého ekosystémového prístupu.
V prípade pozemských biologických zdrojov 
sa bude klásť osobitný dôraz na výrobné 
systémy s malými vstupmi a na organické 
výrobné systémy, zlepšenie radenia zdrojov 
a nové krmivá a nové rastliny (úroda a 
stromy) systémy rastlinných kultúr s lepším 
zložením, vyššou odolnosťou voči stresu, 
efektívnosťou výživového využitia a lepšou 
architektúrou. Tieto ciele bude podporovať 
výskum a analýza nákladov a výnosov 
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rastlinných systémov a výrobkov.
Zlepšenie zdravia rastlín sa dosiahne 
vďaka lepšiemu pochopeniu ekológie, 
biológie škodcov, chorôb a iných hrozieb 
a vďaka podpore kontroly výskytu chorôb 
a posilnenia nástrojov a techník trvalo 
udržateľného riadenia škodcov. V prípade 
biologických zdrojov z vodných prostredí 
sa bude dôraz klásť na nevyhnutné 
biologické funkcie, bezpečné výrobné 
systémy neohrozujúce životné prostredie 
a potravu kultúrnych druhov a na biológiu 
rybolovu, dynamiku zmiešaného 
rybolovu, interakcie medzi činnosťami 
rybolovu a morským ekosystémom a na 
regionálne a viacročné systémy riadenia 
založené na flotile.

biobezpečnosti, koexistencie 
a vystopovateľnosti nových rastlinných 
systémov a výrobkov. Zlepšenie zdravia 
rastlín sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 
chorôb a iných hrozieb a vďaka podpore 
kontroly výskytu chorôb a posilnenia 
nástrojov a techník trvalo udržateľného 
riadenia škodcov, predovšetkým budovanie 
integrovanej ochrany a biologického boja 
proti škodcom, ako aj vývoj pesticídov, 
ktoré menej škodia životnému prostrediu 
a ľudskému zdraviu. Pre 
poľnohospodárstvo je mimoriadne dôležité 
poznať vplyvy klimatických zmien na 
priestorové rozdelenie škodcov; preto treba 
trvalo vytvárať pozorovateľské siete medzi 
európskymi regiónmi. V prípade 
biologických zdrojov z vodných prostredí sa 
bude dôraz klásť na nevyhnutné biologické 
funkcie, bezpečné výrobné systémy 
neohrozujúce životné prostredie a potravu 
kultúrnych druhov a na biológiu rybolovu, 
dynamiku zmiešaného rybolovu, interakcie 
medzi činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
systémy riadenia založené na flotile.

Odôvodnenie

Okrem významných opatrení na posilnenie udržateľnosti, konkurencieschopnosti a 
biotechnológie by malo mať svoje miesto aj skúmanie a ďalší rozvoj poľnohospodárskych 
výrobných systémov.

- Ukázalo sa, že monitorovacie systémy používané v súčasnosti nedokážu zabezpečiť 
potravinovú bezpečnosť. Bolo by preto vhodné preskúmať nové modely na európskej úrovni.

Predmetom výskumu musia byť nielen samotné rastliny, ale predovšetkým systémy pestovania, 
aby sa podarilo dosiahnuť uvedené ciele. Do výskumu o spoluexistencii geneticky upravených 
a konvenčných rastlín sa musia zahrnúť otázky hospodárnosti a musí sa v ňom zohľadniť aj 
vôľa spotrebiteľa.

Tu treba poukázať na nástroje na trvalé odstraňovanie škodcov v poľnohospodárstve.
Integrovaná ochrana a biologický boj proti škodcom, oblasti, v ktorých treba ešte ďalej 
skúmať, sú podstatnými faktormi na budovanie mnohofunkčnosti poľnohospodárstva, najmä 
biologického poľnohospodárstva.

Odhliadnuc od toho v súčasnosti sa mení podnebie, čo treba zobrať do úvahy, pretože sa 
môže niečo zmeniť na oblastiach šírenia škodcov, napríklad vo forme šírenia škodcov 
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stredomorského priestoru na európske oblasti. Treba vybudovať európsku pozorovateľskú 
sieť, ktorá slúži na sledovanie priebehu týchto zmien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha I, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia,

Činnosti, odsek 1, zarážka 3

–  optimalizácia živočíšnej výroby a ochrany
zvierat v celom poľnohospodárstve, 
rybolove a vo vodnom hospodárstve, okrem 
iného využívaním genetických poznatkov, 
nových chovných metód a lepším 
pochopením fyziológie a správania zvierat 
a lepším pochopením a kontrolou 
infekčných chorôb zvierat vrátane zoonóz.
Kontrola infekčných chorôb sa bude tiež 
realizovať pomocou vývoja nástrojov na 
monitorovanie, prevenciu a kontrolu, 
prostredníctvom základného a aplikovaného 
výskumu vakcín a diagnostiky, štúdia 
ekológie známych a nových nositeľov 
infekcie a iných hrozieb, vrátane 
svojvoľných činov a vplyvov rozličných 
systémov fungovania poľnohospodárskych 
podnikov a klímy. Vyvinú sa tiež nové 
poznatky o bezpečnej likvidácii živočíšneho 
odpadu a zlepší sa riadenie vedľajších 
produktov.

–  optimalizácia živočíšnej výroby a ochrany 
zvierat v celom poľnohospodárstve, 
rybolove a vo vodnom hospodárstve, okrem 
iného využívaním genetických poznatkov, 
nových chovných metód a lepším 
pochopením fyziológie a správania zvierat 
a lepším pochopením a kontrolou 
infekčných chorôb zvierat vrátane zoonóz a 
chorôb spôsobených krmivami. Kontrola 
infekčných chorôb sa bude tiež realizovať 
pomocou vývoja nástrojov na 
monitorovanie, prevenciu a kontrolu, 
prostredníctvom základného a aplikovaného 
výskumu vakcín a diagnostiky, štúdia 
ekológie známych a nových nositeľov 
infekcie a iných hrozieb, vrátane 
svojvoľných činov a vplyvov rozličných 
systémov fungovania poľnohospodárskych 
podnikov a klímy. V tejto súvislosti by sa 
mali preskúmať možnosti adaptácie 
poľnohospodárstva na presúvanie 
klimatických pásem. Vyvinú sa tiež nové 
poznatky o bezpečnej likvidácii živočíšneho 
odpadu a zlepší sa riadenie vedľajších 
produktov.

Odôvodnenie
Choroby spôsobené krmivami, ako napríklad BSE, by mali aj naďalej zostať predmetom 
výskumu.

- Je dôležité skúmať následky globálnych zmien, akou je presúvanie klimatických zón, a 
podporovať výskum opatrení na adaptáciu poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha I, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia,
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Činnosti, odsek 1, zarážka 4

– poskytnutie nástrojov, ktoré osoby 
zodpovedné za tvorbu politík a iné 
zainteresované osoby potrebujú na 
podporu realizácie podstatných stratégií, 
politík a právnych predpisov a najmä na 
podporu vytvorenia európskej 
vedomostnej bioekonomiky 
a uspokojenia potrieb vidieckeho rozvoja 
a rozvoja pobrežných oblastí. Spoločná 
politika rybného hospodárstva sa bude 
podporovať prostredníctvom vývoja 
prispôsobivých prístupov podporujúcich 
celý ekosystémový prístup na získavanie 
morských zdrojov. Súčasťou výskumu vo 
všetkých politikách budú tiež 
socioekonomické štúdie, porovnávacie 
vyšetrovania rozličných systémov 
fungovania poľnohospodárskych 
podnikov, nákladovo efektívnych 
systémov riadenia rybolovu, chovu 
zvierat na iné účely než na konzumáciu, 
interakcií s lesným hospodárstvom 
a štúdie s cieľom zlepšiť život na vidieku 
a na pobreží.

– poskytnutie nástrojov, ktoré osoby 
zodpovedné za tvorbu politík a iné 
zainteresované osoby potrebujú na podporu 
realizácie podstatných stratégií, politík a 
právnych predpisov a najmä na podporu 
vytvorenia európskej vedomostnej 
bioekonomiky a uspokojenia potrieb 
vidieckeho rozvoja a rozvoja pobrežných 
oblastí. Bude sa podporovať spoločná 
poľnohospodárska politika, politika 
Spoločenstva pre zdravie zvierat, stratégia 
EÚ v oblasti lesného hospodárstva a 
spoločná politika rybného hospodárstva.
Spoločná politika rybného hospodárstva sa 
bude podporovať prostredníctvom vývoja 
prispôsobivých prístupov podporujúcich 
celý ekosystémový prístup na získavanie 
morských zdrojov. Súčasťou výskumu vo 
všetkých politikách budú tiež 
socioekonomické štúdie,
spoločenskovedecký výskum týkajúci sa 
vidieka, porovnávacie vyšetrovania 
rozličných systémov fungovania 
poľnohospodárskych podnikov, nákladovo 
efektívnych systémov riadenia rybolovu, 
chovu zvierat na iné účely než na 
konzumáciu, interakcií s lesným 
hospodárstvom a štúdie s cieľom zlepšiť 
život na vidieku a na pobreží.

Odôvodnenie

Vzhľadom na tragické udalosti v južnej Európe za uplynulé dva roky, najmä na extrémne 
sucho a lesné požiare, treba v medzinárodnom rámci urýchliť výskum a vedeckú spoluprácu 
v oblasti lesného hospodárstva, ochrany a boja proti lesným požiarom a minimalizácie
následkov sucha a poľnohospodárstvom spôsobovanej erózie.

Komisia musí postupovať konzekventne pri pripojení konkrétnych aktivít k zvolenému 
prístupu. Keď sa v časti o prístupe v rámci témy 2 konkrétne odkazuje na prínos výskumu pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku, spoločnú politiku pre zdravie zvierat, stratégiu EÚ v 
oblasti lesného hospodárstva a spoločnú politiku rybného hospodárstva, je takisto potrebné 
prepojiť navzájom konkrétne činnosti, a to nielen so spoločnou politikou rybného 
hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha I téma 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia Činnosti podtéma „Od stola 

až do poľnohospodárskeho podniku“: potraviny, zdravie a životné podmienky odsek 2

– pochopenie stravovacích faktorov – pochopenie stravovacích faktorov 
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a návykov ako hlavného kontrolovateľného 
faktora vo vývoji a znižovaní výskytu 
chorôb a porúch súvisiacich so stravovaním.
Do tejto oblasti spadá rozvoj a uplatňovanie 
nutrigenomiky a systémovej biológie 
a štúdium interakcií medzi výživou, 
fyziologickými a psychologickými 
funkciami. Mohlo by to viesť k zmenám 
v spracovaní potravín a vývoju nových 
druhov potravín, diétnych potravín 
a potravín s uvedením nutričných 
a zdravotných charakteristík. Vyšetrovanie 
tradičných, miestnych a sezónnych potravín 
a výživy môže byť dôležité aj na
zdôraznenie vplyvu určitých potravín na 
zdravie a pre vývoj integrovaného 
potravinového poradenstva.

a návykov ako hlavného kontrolovateľného 
faktora vo vývoji a znižovaní výskytu 
chorôb a porúch súvisiacich so stravovaním.
Do tejto oblasti spadá rozvoj a uplatňovanie 
nutrigenomiky a systémovej biológie; v 
súvislosti s integrovaným prístupom treba 
osobitný dôraz klásť na štúdium interakcií 
medzi výživou, fyziologickými 
a psychologickými funkciami. Mohlo by to 
viesť k zmenám v spracovaní potravín 
a vývoju nových druhov potravín, diétnych 
potravín a potravín s uvedením nutričných 
a zdravotných charakteristík. Vyšetrovanie 
pôvodných, miestnych a sezónnych potravín 
a výživy je čoraz dôležitejšie aj na
zdôraznenie vplyvu určitých potravín na 
zdravie a pre vývoj integrovaného 
potravinového poradenstva.

Odôvodnenie

Zdravé stravovanie nemožno posudzovať iba ako súhrn potrebných živín a vitamínov, ale ako 
súčasť kultúry. Preto zdravé stravovanie nemožno dosiahnuť iba prísadami, ale predovšetkým 
aj o pochopením a zlepšením kultúry stravovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha I, Témy, 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia,

Činnosti, odsek 2, zarážka 4

- zabezpečenie chemickej 
a mikrobiologickej bezpečnosti a zvýšenie 
kvality európskej ponuky potravín. Zahŕňa 
pochopenie prepojení medzi mikrobiálnou 
ekológiou a ponukou potravín, vývoj metód 
a modelov na riešenie integrity reťazca 
ponuky potravín, nové detekčné metódy 
a technológie a nástroje na posúdenie, 
riadenia a komunikáciu a rozšírenie
chápania vnímania rizika.

- zabezpečenie a zlepšenie
chemickej, mikrobiologickej, senzorickej a 
výživovo- fyziologickej kvality a
bezpečnosti, ako aj zvýšenie kvality 
európskej ponuky potravín. Zahŕňa 
pochopenie prepojení medzi mikrobiálnou 
ekológiou a ponukou potravín, vypracovanie 
harmonizovaného prístupu pre výmenu 
údajov o potravinách a pre ich 
vyhľadávanie a sledovanie, vývoj metód 
a modelov na riešenie integrity reťazca 
ponuky potravín, nové detekčné metódy 
a technológie a nástroje na posúdenie, 
riadenia a komunikáciu a rozšírenie
chápania vnímania rizika.
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Odôvodnenie

Prostredníctvom „senzorickej a výživovo-fyziologickej kvality“ sa dosiahne pozitívny vplyv na 
zdravie a spokojnosť.

Lepšie spracovanie a výmena, ako aj vyhľadávanie a sledovanie údajov zvyšuje 
transparentnosť a konkurencieschopnosť potravinárskeho sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I téma 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia Činnosti podtéma „Od stola 

až do poľnohospodárskeho podniku“: potraviny, zdravie a životné podmienky odsek 2 
odrážka 5

– ochrana zdravia ľudí, ako i ochrana 
životného prostredia vďaka lepšiemu 
pochopeniu environmentálnych vplyvov 
potravinových/krmivových reťazcov ako aj 
environmentálnych vplyvov na ne. Zahŕňa 
štúdium potravinových kontaminantov 
a účinkov na zdravie, vývoj posilnených 
nástrojov a metód na posudzovanie vplyvov 
potravinových a krmivových reťazcov na 
životné prostredie. Zabezpečenie kvality 
a integrity potravinového reťazca si 
vyžaduje nové modely analýzy komoditných 
reťazcov, koncepty riadenia celého 
potravinového reťazca vrátane 
spotrebiteľských aspektov.

– ochrana zdravia ľudí, ako i ochrana 
životného prostredia vďaka lepšiemu 
pochopeniu environmentálnych vplyvov 
potravinových/krmivových reťazcov ako aj 
environmentálnych vplyvov na ne. Zahŕňa 
štúdium potravinových kontaminantov 
a účinkov na zdravie, vývoj posilnených 
nástrojov a metód na posudzovanie vplyvov 
potravinových a krmivových reťazcov na 
životné prostredie. Zabezpečenie kvality 
a integrity potravinového reťazca si 
vyžaduje nové modely analýzy komoditných 
reťazcov, koncepty riadenia celého 
potravinového reťazca vrátane 
spotrebiteľských aspektov, napríklad 
prístup k zrozumiteľným a spoľahlivým 
informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha I téma 2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia Medzinárodná spolupráca 

odsek 2

Mnohostranná spolupráca sa bude ďalej 
uskutočňovať s cieľom riešiť otázky, ktoré si 
vyžadujú široké medzinárodné úsilie, ako 
napr. rozsah a komplexnosť systémovej 
biológie rastlín a mikroorganizmov, alebo na 
riešenie globálnych otázok a splnenie 
medzinárodných záväzkov EÚ (v oblasti 
potravinovej bezpečnosti a prístupu 
k potravinám a pitnej vode, globálne 
rozšírenie živočíšnych chorôb, spravodlivé 
využívanie biodiverzity, obnovenie 
svetového rybolovu na úrovni maximálneho 
trvalo udržateľného výlovu do roku 2015 
a vplyv klimatických zmien a vplyv na ne).

Mnohostranná spolupráca sa bude ďalej 
uskutočňovať s cieľom riešiť otázky, ktoré si 
vyžadujú široké medzinárodné úsilie, ako 
napr. rozsah a komplexnosť systémovej 
biológie rastlín a mikroorganizmov, alebo na 
riešenie globálnych otázok a splnenie 
medzinárodných záväzkov EÚ (v oblasti 
potravinovej bezpečnosti a prístupu 
k potravinám a pitnej vode, globálne 
rozšírenie živočíšnych chorôb, spravodlivé 
využívanie biodiverzity, obnovenie 
svetového rybolovu na úrovni maximálneho 
trvalo udržateľného výlovu do roku 2015, 
a to v spolupráci s Medzinárodnou 
organizáciu OSN pre výživu 
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a poľnohospodárstvo, a vplyv klimatických 
zmien a vplyv na ne).

Odôvodnenie

Cieľ opätovného doplnenia celosvetových stavov rýb do roku 2015 je chvályhodný, ale 
stanovený mimoriadne vysoko. Preto by sa mala uprednostniť spolupráca a koordinácia s 
medzinárodnými inštitúciami, ako je napríklad organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo.
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