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Osobitný program, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného 
výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva 
v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností 

Návrh rozhodnutia (KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Odôvodnenie 1 a (nové)

(1a) Výskum financovaný z verejných 
zdrojov by mal byť zameraný najmä na 
verejné potreby a priority a mal by sa 
usilovať o dopĺňanie súkromne 
financovaného výskumu. Činnosti, ktoré 
vykonáva JRC, by mali byť koordinované s 
výskumom uskutočňovaným v rámci 
tematických priorít, aby sa zabránilo 
prekrývaniu a duplikácii s národnými 
výskumnými programami.

Or. en

Odôvodnenie

Financovanie z verejných zdrojov by malo podľa možnosti prispievať k zlepšeniu života ľudí, 
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plneniu ich potrieb a obmedzeniu rizík, ktorým ľudia čelia, ako aj k zlepšeniu hospodárstva.  
Je však dôležité, aby nedochádzalo k duplikácii výskumných aktivít.  Výskum, ktorý 
uskutočňuje JRC, by mal dopĺňať výskum členských štátov a prinášať pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Březina

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Odôvodnenie 3

(3) JRC by v rámci plnenia svojho poslania 
malo poskytovať vedecko-technickú 
podporu procesu tvorby politík EÚ na 
základe požiadaviek zákazníkov, 
zabezpečovať podporu realizácie a 
monitorovania existujúcich politík a 
reagovať na nové politické požiadavky. JRC 
s cieľom splniť svoje poslanie uskutočňuje 
vysokohodnotný výskum.

(3) JRC by v rámci plnenia svojho poslania 
malo poskytovať vedecko-technickú 
podporu procesu tvorby politík EÚ na 
základe požiadaviek zákazníkov, 
zabezpečovať podporu realizácie a 
monitorovania existujúcich politík a 
reagovať na nové politické požiadavky. JRC 
s cieľom splniť svoje poslanie uskutočňuje 
výskum najvyššej porovnateľnej európskej 
kvality.

Or. cs

Odôvodnenie

Podľa hodnotení uskutočnených v minulosti patrí JRC medzi najlepšie výskumné inštitúcie 
svojho druhu, preto je nutné tento trend zachovať a naďalej ho v súlade s lisabonskými cieľmi 
ešte zlepšovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Odôvodnenie 4 a (nové)

(4a) Financovanie Spoločenstva v oblasti 
výskumu kmeňových buniek sa bude 
zameriavať na výskum dospelých 
kmeňových buniek a kmeňových buniek z 
pupočnej šnúry, ale v súlade so zásadou 
subsidiarity bude dostupné aj pre výskum 
ľudských embryonálnych kmeňových 
buniek, a to po posúdení jednotlivých 
prípadov.

Or. en
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Odôvodnenie

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developping treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.).  This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate.  A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human empbryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research.  Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blodd stem-cells;  Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster.  It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and ressources, which is one of the utmost added values of the European 
reserach projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Odôvodnenie 4 b (nové)

(4b) Výskum nadpočetných ľudských 
embryí v ranom štádiu vývoja (t.j. do 14 
dní) určených na liečbu neplodnosti s 
cieľom zvýšiť mieru úspešnosti IVF, no na 
tento účel už nepotrebných a teda 
odsúdených na zničenie, sa môže 
financovať v prípade, že takýto výskum 
bude povolený zákonmi členských štátov, v 
ktorých sa bude vykonávať v súlade s 
pravidlami a pod prísnym dohľadom 
kompetentných orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation.  This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
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population is constantly growing up.  Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Březina

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Odôvodnenie 7

(7) Na účely realizácie tohto programu môže 
byť okrem spolupráce, na ktorú sa vzťahuje 
Dohoda o Európskom hospodárskom 
priestore alebo dohoda o pridružení, vhodné
zapojiť do činností medzinárodnej 
spolupráce, a to najmä na základe článku 
170 zmluvy, aj tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie.

(7) Na účely realizácie tohto programu je 
okrem spolupráce, na ktorú sa vzťahuje 
Dohoda o Európskom hospodárskom 
priestore alebo dohoda o pridružení, žiaduce 
zapojiť do činností medzinárodnej 
spolupráce, a to najmä na základe článku 
170 zmluvy, aj tretie krajiny a medzinárodné 
organizácie.

Or. cs

Odôvodnenie

V záujme udržania vysokej úrovne európskeho výskumu je potrebné naďalej prehlbovať 
spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami všetkými možnými cestami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Březina

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Odôvodnenie 10

(10) JRC by malo pokračovať vo vytváraní 
dodatočných zdrojov prostredníctvom 
konkurenčných činností; medzi ne patrí 
účasť na nepriamych akciách rámcového 
programu, práca s tretími stranami a v 
menšej miere využívanie duševného 
vlastníctva.

(10) JRC by malo pokračovať vo vytváraní 
dodatočných zdrojov prostredníctvom 
konkurenčných činností; medzi ne patrí 
účasť na nepriamych akciách rámcového 
programu, práca s tretími stranami pri 
splnení daných podmienok, najmä v oblasti 
ochrany práv duševného vlastníctva, a v 
menšej miere využívanie duševného 
vlastníctva.

Or. cs

Odôvodnenie

Je žiaduce zlepšovať ochranu výsledkov tvorivej činnosti európskych výskumných inštitúcií 
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a výskumných pracovníkov, ktorá prispeje nielen k zvyšovaniu zdrojov JRC, ale podnieti aj 
ďalší výskum a investície do výskumu z verejných aj súkromných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Březina

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Odôvodnenie 13

(13) Komisia by mala v primeranom čase 
zabezpečiť nezávislé hodnotenie v súvislosti 
s činnosťami vykonávanými v oblastiach, 
ktoré sú zahrnuté do tohto programu.

(13) Komisia by mala v primeranom čase 
zabezpečiť nezávislé hodnotenie v súvislosti 
s činnosťami vykonávanými v oblastiach, 
ktoré sú zahrnuté do tohto programu, ktoré 
bude v budúcnosti viesť k ďalšiemu 
systematickému meraniu a hodnoteniu 
priamych aj nepriamych akcií podľa 
rámcového programu.

Or. cs

Odôvodnenie

V rámci zvyšovania efektívnosti a konkurencieschopnosti musí Európa podľa vzoru niektorých 
vyspelých krajín zabezpečiť objektívne a systematické meranie európskeho výskumu. JRS 
s budúcou Európskou radou pre výskum by mali takýto systém zaviesť do praxe a zároveň sa 
pokúsiť zabezpečovať, aby boli finančné prostriedky využívané efektívne a transparentne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 4 odsek 3 a (nový)

3a. Pravidelne sa musí prehodnocovať, 
ktoré oblasti výskumu majú byť vyňaté z 
tohto programu, aby sa zabezpečilo 
zohľadnenie vedeckého pokroku. 

Or. en

Odôvodnenie

Vďaka vedeckému pokroku sa môžu niektoré oblasti vedy stať zastaranými. 



AM\614621SK.doc PE 374.085v01-00 6/12 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Březina

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha časť 1 odsek 1

Zabezpečovať vedecko-technickú podporu 
procesu tvorby politík EÚ na základe 
požiadaviek zákazníkov a v rámci toho 
podporovať realizáciu a monitorovanie 
existujúcich politík a reagovať na nové 
politické požiadavky.

Zabezpečovať vedecko-technickú podporu 
procesu tvorby politík EÚ na základe 
požiadaviek zákazníkov a v rámci toho
podporovať realizáciu a monitorovanie 
existujúcich politík vrátane prípadného 
posudzovania ich vplyvu a reagovať na nové 
politické požiadavky.

Or. cs

Odôvodnenie

So zreteľom na iniciatívu „lepšie zákonodarstvo“ je posudzovanie vplyvu európskych politík 
zásadnou súčasťou tvorby európskej legislatívy. Vedeckou a technickou podporou by JRC 
malo k týmto cieľom bezpochyby prispievať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Březina

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha časť 2 odsek 1zarážka 1

– pružným reagovaním na potreby rozvoja a 
požiadavky tvorcov politiky EÚ;

– pružným reagovaním na meniace sa 
potreby a požiadavky tvorcov politiky EÚ aj 
na úrovni členských štátov; 

Or. cs

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že národné vlády členských štátov sa bezprostredne zúčastňujú 
procesu vytvárania politík EÚ, je ich prítomnosť v celom procese žiaduca, rovnako ako ich 
prístup k JRC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Březina

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha časť 2 odsek 1 zarážka 2

– sústredením pozornosti na otázky, ktoré sú 
dôležité zo spoločenského hľadiska, 
obsahujú výskumnú zložku a majú 

– sústredením pozornosti na otázky, ktoré sú 
dôležité zo spoločenského hľadiska, 
obsahujú výskumnú zložku a majú 
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dominantný komunitárny rozmer; dominantný komunitárny rozmer (alebo sú 
dôležité pre podstatnú časť Spoločenstva);

Or. cs

Odôvodnenie

Otázky, ktoré majú primárne vplyv len na niektoré parciálne záujmy a niektoré členské štáty, 
môžu mať sekundárne vplyv na fungovanie celej EÚ, preto by nemali byť vyňaté z pôsobnosti 
tohto programu. Ako príklad je možné uviesť oblasť rybolovu, slnečnej energie a pod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha časť 2 odsek 1 zarážka 5 a (nová)

– zvýšením transparentnosti pri 
stanovovaní priorít výskumu 
prostredníctvom uverejňovania kritérií pre 
priority a informovania Európskeho 
parlamentu a Rady o dôvodoch, ktoré viedli 
k výberu určitých priorít výskumu.

Or. en

Odôvodnenie

JRC uskutočňuje výskum pre politiky EÚ, ktorý je financovaný z verejných zdrojov a vychádza 
z potrieb jednotlivých generálnych riaditeľstiev Komisie. Verejnosť má preto právo vedieť, 
ako a prečo JRC vyberá priority výskumu Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha časť 2 odsek 3

Šírenie vedomostí medzi rôznymi 
zainteresovanými stranami zúčastnenými v 
tomto procese bude predstavovať základnú 
črtu tohto prístupu. Činnosti sa zamerajú aj 
na podporu vykonávania a monitorovania 
právnych predpisov a na šírenie najlepších 
postupov v rámci krajín EÚ-25, 

Šírenie vedomostí medzi rôznymi 
zainteresovanými stranami zúčastnenými v 
tomto procese bude predstavovať základnú 
črtu tohto prístupu a malo by sa vyvinúť 
úsilie o zlepšenie prístupu MSP k 
výsledkom výskumu. Činnosti sa zamerajú aj 
na podporu vykonávania a monitorovania 
právnych predpisov a na šírenie najlepších 
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kandidátskych krajín a susedných krajín. postupov v rámci krajín EÚ-25, 
kandidátskych krajín a susedných krajín.

Or. en

Odôvodnenie

MSP zohrávajú zásadnú úlohu pri podpore rastu a inovácie v EÚ, a preto by sa mal uľahčiť 
ich prístup k výsledkom výskumu, ktorý sa uskutočňuje v Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha časť 2 odsek 7

Osobitná časť zdrojov JRC je venovaná 
predbežnému výskumu s cieľom rozvíjať 
nové vedomosti a nové schopnosti. Zdroje sa 
investujú do predbežného výskumu ako 
„počiatočný finančný vklad“, ktorý môže 
priniesť praktické výsledky v neskoršej 
etape a v prípade úspešnosti prispeje k 
činnostiam JRC v strednodobom a 
dlhodobom horizonte.

Osobitná časť zdrojov JRC je venovaná 
predbežnému výskumu s cieľom rozvíjať 
nové vedomosti a nové schopnosti. Zdroje sa 
investujú do predbežného výskumu ako 
„počiatočný finančný vklad“, ktorý môže 
priniesť praktické výsledky v neskoršej 
etape a v prípade úspešnosti prispeje k
činnostiam JRC v strednodobom a 
dlhodobom horizonte.
Takýto predbežný výskum sa uskutočňuje 
so zreteľom na úlohy, ktoré patria do 
osobitného programu „Myšlienky“.

Or. pl

Odôvodnenie

Predbežný výskum zameraný na rozvíjanie nových vedomostí a nových schopností, ktorý sa 
spomína v úvodnej vete, môže byť podobný „hraničnému výskumu“, za ktorý má byť 
zodpovedná Európska rada pre výskum. Hoci by nebolo dobré, keby dochádzalo k duplikácii 
jednotlivých tém, bolo by užitočné vytvoriť súčinnosť medzi úlohami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha časť 3 bod 3.1.3 odsek 1 zarážka 3

– poskytovať informácie o spoľahlivosti 
dodávok energie pre Európu.

– poskytovať informácie o spoľahlivosti 
dodávok energie pre Európu a o dostupnosti 
obnoviteľných zdrojov energie, pričom však 
nebude dochádzať k duplikácii práce, ktorú 



AM\614621SK.doc PE 374.085v01-00 9/12 AM\

SK

uskutočňujú iné orgány EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme monitorovania dodávok a potrieb energie v EÚ je dôležité zbierať informácie 
o zásobách energie v EÚ. Táto činnosť by mala dopĺňať prácu iných orgánov EÚ 
a medzinárodných organizácií bez toho, aby dochádzalo k duplikácii existujúcej činnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha časť 3 bod 3.1.4 odsek 1

JRC bude podporovať tvorbu politík a 
nástrojov technológií informačnej 
spoločnosti, ktoré prispievajú ku 
konkurencieschopnej európskej vedomostnej 
spoločnosti, tvorbou perspektívnych analýz 
a stratégií týkajúcich sa vedomostnej 
spoločnosti. Rast, solidarita, inklúzia a trvalá 
udržateľnosť budú body, ktorým sa prikladá 
pozornosť. JRC bude prispievať aj k 
realizácii politík EÚ, ktoré sú úzko spojené s 
vývojom technológií informačnej 
spoločnosti alebo intenzívne z nich ťažia. 
Sem patrí elektronické podnikanie („e-
Business“), elektronické zdravotníctvo („e-
Health“), osobná bezpečnosť, elektronické 
vzdelávanie („e-Learning“), elektronická 
správa („e-Governance“) a životné 
prostredie, ako aj určenie potenciálu nového 
rozvoja v dosahovaní celkových európskych 
stratégií v oblasti rastu, inklúzie a kvality 
života.

JRC bude podporovať tvorbu politík a 
nástrojov technológií informačnej 
spoločnosti, ktoré prispievajú ku 
konkurencieschopnej európskej vedomostnej 
spoločnosti, tvorbou perspektívnych analýz 
a stratégií týkajúcich sa vedomostnej 
spoločnosti so zameraním na voľne 
šíriteľný a open source software. Rast, 
solidarita, inklúzia a trvalá udržateľnosť 
budú body, ktorým sa prikladá pozornosť. 
JRC bude prispievať aj k realizácii politík 
EÚ, ktoré sú úzko spojené s vývojom 
technológií informačnej spoločnosti alebo 
intenzívne z nich ťažia. Sem patrí 
elektronické podnikanie („e-Business“), 
elektronické zdravotníctvo („e-Health“), 
osobná bezpečnosť, elektronické 
vzdelávanie („e-Learning“), elektronická 
správa („e-Governance“) a životné 
prostredie, ako aj určenie potenciálu nového 
rozvoja v dosahovaní celkových európskych 
stratégií v oblasti rastu, inklúzie a kvality 
života. JRC sa bude usilovať o zlepšenie 
prístupu postihnutých ľudí k vedomostnej 
spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

JRC by malo zlepšiť prístup k informáciám pre všetkých občanov.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha časť 3 bod 3.1.5 odsek 3 bod (1) zarážka3

– vývoj a validácia vyspelých metód 
vylepšovania, redukovania a nahrádzania 
pokusov na živočíchoch pre 
biotechnologické liečivá, predvídania 
toxicity chemických látok prostredníctvom 
in vitro bunkových kultúr, 
vysokovýkonných metód a toxikogenomiky;

– vývoj výskumu a inovácie v oblasti 
alternatívnych stratégií k pokusom na 
zvieratách v biomedicínskom výskume, 
konkrétne využívanie potenciálu 
technológie ľudských kmeňových buniek a 
najmä technológie ľudských 
embryonálnych kmeňových buniek;

Or. en

Odôvodnenie

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing.  In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha časť 3 bod 3.1.5 odsek 3 bod (2)

(2)Biotechnológia v poľnohospodárstve, 
potravinách a krmivách:

(2)Biotechnológia v poľnohospodárstve, 
potravinách a krmivách:

– perspektívne štúdie o nových 
biotechnologických aplikáciách pri výrobe 
potravín (napr. funkčné jedlo, klonované 
chovné zvieratá a plodiny na „molekulárny 
pharming“);
– zisťovanie, identifikácia a kvantifikácia 
GMO (zahŕňa validáciu vysokovýkonných 
metód kontroly a nástroje zabezpečovania 
kvality pre GMO nasledujúcich generácií);

– zisťovanie, identifikácia a kvantifikácia 
GMO (zahŕňa validáciu vysokovýkonných 
metód kontroly a nástroje zabezpečovania 
kvality pre GMO nasledujúcich generácií);
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– štúdie o koexistencii geneticky 
modifikovaných a nemodifikovaných 
plodín; štúdie o hospodárskych aspektoch 
geneticky modifikovaných plodín.

– štúdie o koexistencii geneticky 
modifikovaných a nemodifikovaných plodín.

Or. en

Odôvodnenie

Financovanie výskumu geneticky modifikovaných organizmov zo strany Spoločenstva by sa 
malo sústreďovať na štúdium ich možného vplyvu na zdravie ľudí a na životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha časť 3 bod 3.2.1 odsek 1 zarážka 2

– Aspekty životného prostredia: hodnotenie 
dopadov dobrých poľnohospodárskych a 
environmentálnych podmienok a štúdium 
vplyvov a účinnosti agroenvironmentálnych 
opatrení na pôdne a vodné podmienky, 
biodiverzitu a krajinné oblasti Európy. 
Analýza väzieb medzi poľnohospodárstvom, 
rozvojom vidieka a regionálnymi politikami 
a ich vplyvov na zmeny využívania pôdy v 
Európe prostredníctvom rozvoja indikátorov 
a modelov priestorového zobrazenia. 
Podpora rozvoja cieľových teritoriálnych 
stratégií na realizáciu programov rozvoja 
vidieka. Hodnotenie vplyvu klimatických 
zmien na poľnohospodárstvo z hľadiska 
adaptačných opatrení. Príspevok k zníženiu 
emisií skleníkových plynov prostredníctvom 
plodín určených na výrobu energie a 
získavania energie z poľnohospodárskych 
odpadov.

– Aspekty životného prostredia: hodnotenie 
dopadov dobrých poľnohospodárskych a 
environmentálnych podmienok a štúdium 
vplyvov a účinnosti agroenvironmentálnych 
opatrení na pôdne a vodné podmienky, 
biodiverzitu a krajinné oblasti Európy. 
Analýza väzieb medzi poľnohospodárstvom, 
rozvojom vidieka a regionálnymi politikami 
a ich vplyvov na zmeny využívania pôdy v 
Európe prostredníctvom rozvoja indikátorov 
a modelov priestorového zobrazenia. 
Hodnotenie opatrení zameraných na 
podporu poľnohospodárstva s nízkou 
spotrebou zdrojov a organického 
poľnohospodárstva, ako aj na zvýšenie 
úrodnosti pôdy.  Podpora rozvoja cieľových 
teritoriálnych stratégií na realizáciu 
programov rozvoja vidieka. Hodnotenie 
vplyvu klimatických zmien na 
poľnohospodárstvo z hľadiska adaptačných 
opatrení. Príspevok k zníženiu emisií 
skleníkových plynov prostredníctvom plodín 
určených na výrobu energie a získavania 
energie z poľnohospodárskych odpadov.

Or. en

Odôvodnenie

Z nedávnych výskumov úrodnosti pôdy vyplýva, že dochádza k hrozivému znižovaniu celkovej 
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úrodnosti pôdy, čo ohrozuje dlhodobú schopnosť ľudstva vyrábať dostatok potravín.  
Dochádza k poklesu obsahu organickej zložky v pôde a k nárastu erózie, čo je pravdepodobne 
spôsobené intenzívnymi technológiami poľnohospodárskej výroby, ktoré možno z dlhodobého 
hľadiska nie sú udržateľné. 


