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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Introducción

El Parlamento Europeo siempre ha considerado la investigación científica como una de las 
prioridades de la Política Común de Pesca, básica para la explotación racional de los recursos 
marinos y para la correcta gestión de la flota comunitaria.

En efecto, la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2002, sobre el Libro 
Verde de la Comisión sobre el futuro de la política pesquera común1, donde se contienen las 
líneas maestras que deben inspirar la renovación de la actividad de la Unión en este sector, 
considera que la disponibilidad de datos fidedignos sobre el estado de los recursos es un 
elemento indispensable para una gestión racional de las pesquerías.

En consecuencia, en dicha Resolución se pide una mayor inversión en investigación 
científica, que permita conocer todas las potencialidades del medio y de los ecosistemas 
marinos, no sólo en interés de la pesca y de la acuicultura, sino de otros fenómenos tan 
importantes como la contaminación, el cambio climático y los riesgos naturales, la 
conservación de la biodiversidad, los progresos en sanidad y farmacología, la alimentación 
humana y animal y la ordenación de los usos costeros.

La citada Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde, que sigue siendo de 
actualidad, ya lamentaba que en el VI Programa Marco de Investigación la pesca y las 
ciencias marinas no apareciesen consideradas de forma específica, sino dispersas en distintos 
Programas y Objetivos, y solicitaba su consideración conjunta y homogénea en los programas 
comunitarios de I+D.

La investigación científica marina también parece ser una preocupación de la Comisión. Así 
lo declaró el Comisario Borg en su intervención ante la Comisión de pesca con ocasión de las 
audiencias de los Comisarios, al señalar expresamente que la mejora de la base científica sería 
una prioridad en el VII Programa Marco.

Programas Marco de Investigación

A pesar de los buenos propósitos de las instituciones comunitarias, la evolución de la 
investigación marina en los sucesivos Programas Marco (PM) resulta desconcertante.

En el IV y V PM se incluyeron unos programas específicos de pesca y acuicultura (FAIR) 
para el sector de la investigación marina aplicada, con una cobertura financiera de 130 y 150 
millones de euros respectivamente. En el VI PM, su cuantía se redujo de forma drástica a 60 
millones de euros, destinados a la prioridad 8 (Política pesquera) y marginalmente a las 5 y 6 
(Alimentación y Medioambiente).

La propuesta de la Comisión que recoge la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y 

  
1 DO C 271 E de 7.11.2002, p. 401.
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del Consejo  para el VII PM no contempla como un eje específico ni la pesca ni la acuicultura. 
Sólo se hace referencia a un Tema 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", que de forma 
remota y por interpretación extensiva podría cubrir la investigación pesquera. Lo mismo 
ocurre con el Tema 6 " Medioambiente (incluido el cambio climático)", donde debería figurar 
de forma explícita la investigación sobre los recursos marinos y la gestión integral de las 
zonas costeras.

Objetivos de investigación

En la investigación científica marina no sólo debe darse prioridad a la investigación dirigida 
al conocimiento del estado de los recursos: los aspectos económicos y sociales que 
determinan la gestión de las pesquerías son elementos cruciales.

En un período donde parece previsible la introducción de Planes plurianuales de gestión o de 
recuperación para numerosas especies comerciales, es vital conocer las implicaciones que en 
la economía local y regional, en el empleo y la ordenación del territorio, puedan tener los 
diferentes escenarios de reducción de capturas y fijación de niveles de biomasa, de tal forma 
que no se obstaculice el desarrollo integral de las zonas costeras altamente dependientes de la 
pesca. Una información científica de calidad no puede sino ayudar a la comprensión de las 
decisiones, a veces dolorosas para las comunidades costeras, que toman las instituciones 
comunitarias.

También parece necesario apoyar a los organismos científicos internacionales dedicados a la 
pesca, tanto el ICES como los que dependen de las Organizaciones Regionales de Pesca, 
promoviendo una investigación científica interdisciplinar, que incluya la biología, la ecología, 
la economía y las ciencias sociales.  

Para lograr estos objetivos es necesario un marco financiero propio para la investigación en 
materia de pesca y medio marino, garantía necesaria para su materialización. Las políticas sin 
presupuesto adecuado se quedan generalmente en meras declaraciones de buenas intenciones.

Conclusiones

-1. La ejecución de la nueva política pesquera común exige un amplio refuerzo de la 
investigación del medio marino, tanto en sus aspectos biológicos y ecologicos como 
socioeconómicos, puesto que los planes de gestión de la pesca responsable conllevan 
limitaciones para la flota comunitaria con amplios efectos en las poblaciones litorales de la 
Unión.

-2. El tratamiento que recibe el sector pesquero en el VII Programa Marco se contradice con 
las declaraciones de las máximas autoridades comunitarias y de los Estados miembros sobre 
las prioridades para la ejecución de la nueva PCP, y es regresivo si lo comparamos con los 
precedentes. La dotación presupuestaria de la investigación marina ha ido paulatinamente 
deteriorándose, a pesar de las declaraciones oficiales.

-3. El VII Programa Marco de Investigación comunitario no recoge la investigación sobre 
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pesca, acuicultura y medio marino en programas específicos, por lo que no existe ninguna 
garantía de que ésta pueda efectivamente llevarse a cabo.

-4. Para el desarrollo y plena eficacia de la Política Común de Pesca se necesitan programas 
específicos de investigación aplicada y fundamental con la adecuada dotación financiera. A 
estos efectos, es imprescindible que en el VII PM se incluya una clave de reparto que 
garantice la financiación. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 odst. 2 písm. b)

b) potraviny, zemědělství a biotechnologie; b) potraviny, zemědělství, rybolov a 
biotechnologie;

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) Rybolov a udržitelné využívání 
oceánských zdrojů;

Odůvodnění

El sector de la pesca, por su actual debilidad, y la preservación de los océanos, como 
prioridad estratégica de la UE, deberán asumir un papel destacado en este nuevo programa 
marco, por lo que está justificada la inclusión de un nuevo tema que aborde directamente la 
pesca y los océanos, y no adopte sólo un enfoque transversal.

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 3
Příloha I „Spolupráce“ bod 2

(2) potraviny, zemědělství a biotechnologie; (2) potraviny, zemědělství, rybolov a 
biotechnologie;

Pozměňovací návrh 4
Příloha I „Spolupráce“ bod 2a) (nový)

2a) Rybolov a udržitelné využívání 
oceánských zdrojů;

Pozměňovací návrh 5
Příloha I „Témata“ bod 2 název

Potraviny, zemědělství a biotechnologie Potraviny, zemědělství, rybolov a 
biotechnologie

Pozměňovací návrh 6
Příloha I „Témata“ bod 2 Cíl

Vybudování evropského znalostního 
biologického hospodářství propojením vědy, 
průmyslu a jiných účastníků pro využití 
nových a vznikajících výzkumných 
příležitostí, které se zaměřují na sociální a 
hospodářské výzvy: rostoucí poptávka po 
bezpečnějších, zdravějších a kvalitnějších 
potravinách a po udržitelném využívání a 
produkci obnovitelných biologických 
zdrojů; rostoucí riziko epizootických a 
zoonotických chorob a poruch souvisejících 
s potravinami; ohrožení udržitelnosti a 
bezpečnosti zemědělské výroby a rybolovu 
způsobené zejména změnou klimatu; a 
rostoucí poptávka po kvalitních potravinách, 
ohled na dobré životní podmínky zvířat a 
situaci venkova.

Vybudování evropského znalostního 
biologického hospodářství propojením vědy, 
průmyslu a jiných účastníků pro podporu 
politik Unie, využití nových a vznikajících 
výzkumných příležitostí, které se zaměřují 
na sociální a hospodářské výzvy: rostoucí 
poptávka po bezpečnějších, zdravějších a 
kvalitnějších potravinách a po udržitelném 
využívání a produkci obnovitelných 
biologických zdrojů; rostoucí riziko 
epizootických a zoonotických chorob a 
poruch souvisejících s potravinami; ohrožení 
udržitelnosti a bezpečnosti zemědělské 
výroby a rybolovu (včetně akvakultury)
způsobené zejména změnou klimatu; a 
rostoucí poptávka po kvalitních potravinách, 
ohled na dobré životní podmínky zvířat a 
situaci venkova a pobřežních oblastí.

Pozměňovací návrh 7
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Příloha I „Témata“ bod 2 „Odůvodnění“ odstavec 1

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 
udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. V souladu s evropskou strategií pro 
vědy o živé přírodě vědy a biotechnologii to 
napomůže zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských biotechnologických a 
potravinářských společností, zejména 
technicky vyspělých malých a středních 
podniků, při současném zlepšování 
sociálního zabezpečení a dobrých životních 
podmínek. Výzkum bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců, chorob 
souvisejících se stravou, volby potravin 
a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, influenzou ptáků), 
a zároveň bude významně přispívat 
k provádění stávajících a formulování 
budoucích politik a nařízení v oblasti zdraví 
veřejnosti, zvířat a rostlin a ochrany 
spotřebitelů.

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických suchozemských i vodních
zdrojů (mikroorganismů, rostlin, zvířat) 
poskytnou základ pro nové, udržitelné, 
ekologické a konkurenceschopné produkty 
pro odvětví založená na zemědělství, 
rybolovu, potravinářství, zdravotnictví, 
lesnictví a pro související odvětví. V souladu 
s evropskou strategií pro vědy o živé přírodě 
a biotechnologii to napomůže zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
biotechnologických a potravinářských 
společností, zejména technicky vyspělých 
malých a středních podniků, při současném 
zlepšování sociálního zabezpečení a dobrých 
životních podmínek. Výzkum bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců (včetně 
přírodních potravinových řetězců), chorob
souvisejících se stravou, volby potravin 
a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi), s chemickým znečištěním
a infekčními chorobami (např. přenosnými 
spongiformními encefalopatiemi, influenzou 
ptáků), a zároveň bude významně přispívat 
k provádění stávajících a formulování 
budoucích politik a nařízení v oblasti zdraví 
veřejnosti, zvířat a rostlin a ochrany 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 8
Příloha I „Témata“ bod 2 „Odůvodnění“ odstavec 3

Několik evropských výzkumných platforem 
přispívá ke stanovování společných priorit 
výzkumu v oblastech, jako je genomika 
rostlin a biotechnologie, lesnictví a 
průmyslová odvětví založená na lesnictví, 
globální zdraví zvířat, chov hospodářských 
zvířat, potravinová a průmyslová 
biotechnologie. Tento výzkum bude také 
poskytovat znalostní základnu potřebnou k 

Několik evropských výzkumných platforem 
přispívá ke stanovování společných priorit 
výzkumu v oblastech, jako je genomika 
rostlin a biotechnologie, lesnictví a 
průmyslová odvětví založená na lesnictví, 
globální zdraví zvířat, chov hospodářských 
zvířat, potravinová a průmyslová 
biotechnologie. Tento výzkum bude také 
poskytovat znalostní základnu potřebnou k 
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podpoře: společné zemědělské politiky; 
otázek zemědělství a obchodu; předpisů v 
oblasti bezpečnosti potravin; standardů 
Společenství pro zdraví, tlumení chorob a 
dobré životní podmínky zvířat a reformy 
společné rybářské politiky zaměřené na 
zajištění udržitelného rozvoje rybolovu a 
akvakultury. Předpokládá se pružná odezva 
na nové potřeby politiky, zejména s ohledem 
na nové sociální a hospodářské trendy.

podpoře: společné zemědělské politiky; 
otázek zemědělství a obchodu; předpisů v 
oblasti bezpečnosti potravin; standardů 
Společenství pro zdraví, tlumení chorob a 
dobré životní podmínky zvířat a reformy 
společné rybářské politiky zaměřené na 
zajištění udržitelného rozvoje rybolovu a 
akvakultury, bezpečnost potravinových 
výrobků pocházejících z moře a obnovení 
životního prostředí. Předpokládá se pružná 
odezva na nové potřeby politiky, zejména 
s ohledem na nové sociální a hospodářské 
trendy.

Pozměňovací návrh 9
Příloha I „Témata“ bod 2 „Činnosti“ odstavec 1

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologického zemědělství, programů 
kvalitní výroby a dopadů GMO; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; rozvoj venkova; 
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně zoonóz; 
bezpečné odstraňování živočišného odpadu; 
ochrana, řízení a využívání živých vodních 
zdrojů, vývoj nástrojů potřebných pro tvůrce 
politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.)

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologického zemědělství a 
akvakultury, programů kvalitní výroby a 
dopadů GMO; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; rozvoj venkova a 
pobřežních oblastí; dobré životní podmínky 
a chov zvířat, živočišná výroba; zdraví 
rostlin; udržitelný a konkurenceschopný 
rybolov a akvakultura; infekční choroby 
zvířat, včetně zoonóz; bezpečné 
odstraňování živočišného odpadu; ochrana, 
řízení a využívání živých vodních zdrojů, 
vývoj nástrojů potřebných pro tvůrce 
politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova a rybolovu
(krajina, postupy správy půdy, řízení 
mořských zdrojů a pobřežních oblastí atd.)
Za tímto účelem bude zejména v oblasti
rybolovu a akvakultury upřednostněn
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aplikovaný výzkum, jehož hlavním cílem je
zlepšení vědeckých poznatků, na nichž se 
mají zakládat právní předpisy a řízení 
rybolovu, zejména pokud jde o plány na 
regeneraci nejvíce ohrožených druhů.    

Odůvodnění

Tanto los responsables políticos, para sus decisiones, como el sector pesquero necesitan 
especialmente este tipo de investigación de carácter más práctico. Por otro lado, se incluye 
un objetivo preciso, una de las carencias destacadas de la propuesta. Puesto que el Séptimo
Programa Marco tiene una duración mayor, la inclusión de objetivos a cumplir queda más 
que justificada.

Pozměňovací návrh 10
Příloha I „Témata“ bod 2 „Činnosti“ odstavec 2

„Od stolu k zemědělskému podniku“:
Potraviny, zdraví a dobré životní podmínky: 
spotřebitelská; společenská, průmyslová a 
zdravotní hlediska potravin a krmiv, včetně 
behaviorálních a kognitivních věd; choroby 
a poruchy související s výživou a stranou, 
včetně obezity; inovační technologie 
zpracování potravin a krmiv (včetně balení); 
zvýšená kvalita a bezpečnost potravin, 
nápojů a krmiv, chemická i mikrobiologická; 
integrita (a kontrola) potravinového řetězce; 
environmentální dopady potravinových a 
krmivových řetězců a dopady na tyto 
řetězce; celková koncepce potravinového 
řetězce (včetně mořských plodů); 
sledovatelnost.

„Od vidličky na stůl, z moře na talíř“: 
Potraviny, včetně mořských výrobků, zdraví 
a dobré životní podmínky: spotřebitelská; 
společenská, průmyslová a zdravotní 
hlediska potravin a krmiv, včetně 
behaviorálních a kognitivních věd; choroby 
a poruchy související s výživou a stranou, 
včetně obezity; inovační technologie 
zpracování potravin a krmiv (včetně balení); 
zvýšená kvalita a bezpečnost potravin, 
nápojů a krmiv, chemická i mikrobiologická; 
integrita (a kontrola) potravinového řetězce; 
environmentální dopady potravinových a 
krmivových řetězců ve vodním i 
suchozemském prostředí a dopady na tyto 
řetězce; celková koncepce potravinového 
řetězce (včetně mořských plodů); 
sledovatelnost.

Pozměňovací návrh 11
Příloha I „Témata“ bod 2 „Činnosti“ odstavec 3

Vědy o živé přírodě a biotechnologie pro 
udržitelné nepotravinářské výrobky a 
procesy: Zdokonalené plodiny, suroviny, 
mořské produkty a biomasa (včetně 
mořských zdrojů) pro energetiku, životní 
prostředí a produkty s vysokou přidanou

Vědy o živé přírodě a biotechnologie pro 
udržitelné nepotravinářské výrobky a 
procesy: Zdokonalené plodiny, suroviny, 
mořské produkty a biomasa (včetně 
mořských zdrojů) pro energetiku, životní 
prostředí a produkty s vysokou přidanou
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hodnotou, jako jsou materiály a chemické 
látky, včetně nových zemědělských systémů, 
biologických procesů a koncepcí 
biologických rafinerií; biokatalýza; lesnictví 
a lesnické produkty a procesy; náprava 
životního prostředí a ekologičtější 
zpracování.

hodnotou, jako jsou materiály a chemické 
látky, včetně nových zemědělských systémů, 
biologických procesů a koncepcí 
biologických rafinerií; biokatalýza; lesnictví 
a lesnické produkty a procesy; náprava
životního prostředí (např. po znečištění 
následkem havárie) a ekologičtější 
zpracování.

Pozměňovací návrh 12
Příloha I „Témata“ bod 2 „Činnosti“ odstavec 3a (nový)

Humanitní vědy - člověk v popředí zájmu 
při udržitelné a zodpovědné výrobě 
potravin. Revitalizace zemědělských a 
rybářských komunit a oblastí.

Pozměňovací návrh 13
Příloha I „Témata“ bod 2 „Činnosti“ odstavec 3b (nový)

Sociální a ekonomické důsledky opatření 
pro zachování zdrojů a správu loďstva při
uskutečňování reformy společné rybářské 
politiky.

Pozměňovací návrh 14
Příloha I „Témata“ bod 2a) (nový)

2a) Rybolov a udržitelné využívání 
oceánských zdrojů
Cíle
— uplatňovat nové způsoby řízení 
rybolovných zdrojů na základě nových 
vědeckých poznatků; 
— uplatňovat systémy řízení rybolovu jako 
celků na základě (globálních) ekosystémů a 
nikoli (individuálně ) na základě
jednotlivých druhů;
— zlepšit důvěryhodnost a kvalitu 
informací získaných ze sběru dat, kontrolu
a sledování rybolovu; 
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— podpořit udržitelný rozvoj akvakultury;

Odůvodnění
Je nezbytně nutné rozvíjet procesy, které
prostřednictvím inovovaných systémů 
rybolovu a zlepšením stávajících systémů 
zajistí lepší řízení rybolovných zdrojů s 
ohledem na ekologické, technické, 
socioekonomické a politické aspekty, které s
sebou akce tohoto druhu nesou.
Celkové zlepšení oceánů a jejich zdrojů 
bude vyžadovat uplatňování systémů řízení 
rybolovných zdrojů vycházejících ze všech
složek ekosystémů (biologické, chemické a 
fyzické) a hodnocených ve vztahu k 
lidským činnostem. Účinky těchto činností 
musí být hodnoceny v kontextu globálních 
změn ekosystémů, a zejména mořských 
zdrojů.  
Podpora multidisciplinárního výzkumu, 
jenž by pojal oceánografii, biologii rybolov
a sociální vědy, bude vyžadovat sloučení 
informací ekonomického rázu s databázemi 
informací o řízení stavu ryb.  
Za účelem zachování oceánů je nezbytně 
nutné zavést systém sledování plavidel 
(VMS), který zajistí rentabilitu nákladů a 
zrychlí přístup k získaným informacím. 
Pokud jde o akvakulturu, je naléhavě nutné 
poskytnout vědeckou podporu, která 
umožní používání více ekologických 
výrobních systémů, produkci nových druhů, 
zlepšení kvality krmiva a provádění 
případných genetických modifikací za 
účelem zvýšení produktivity.
Činnosti
— mechanismy řízení založené na celé řadě 
informací, včetně celkových přípustných 
odlovů (TAC), intenzity rybolovu, 
technických opatření a institucionálních 
úprav;
— zhodnocení významu rybářských 
technologií, selektivity, sociálních a 
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ekonomických  dopadů na řízení a 
rozhodovací postupy;
— vyčíslit nepřesnosti v odhadu stavu ryb a 
rybolovu;
— získání širších poznatků o hlubinném 
rybolovu;
— určení optimálního stavu zdroje pro 
každou úroveň výlovu;
— získání širších poznatků o procesech v 
potravních řetězcích se zvláštním zřetelem 
ke změnám produktivity mořských systémů 
a přenosu škodlivých látek potravními 
řetězci;
— rozvoj a uplatnění bioekonomických 
modelů s cílem zhodnotit důsledky řídících 
opatření spojených s dlouhodobě
udržitelným rybolovem;
— posílení koordinace sběru dat týkajících 
se rybolovu a prostředí v rámci programů
zaměřených na sledování, vytváření
databází jejich a aktualizaci;
— sledování kvality a bezpečnosti produktů 
rybolovu s cílem udržet dobrou pověst 
těchto produktů;
— zlepšení výrobních technologií 
akvakultury (např. snížení používání 
antibiotik, využívání integrovaných 
systémů);
— získávání nových poznatků v oblasti 
genetiky, výživy, fyziologie a interakce s 
prostředím v souvislosti s akvakulturou;
— určení procesů akumulace potenciálně 
toxických látek (toxiny, kovy, perzistentní 
organické látky) a procesů detoxikace 
(toxické mořské chaluhy v mlžích)
— jiné 

Odůvodnění

Fisheries, owing to its current weak position, and the preservation of the oceans, as a 
strategic priority for the EU, should play a key part in this new framework programme. An 
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objective should therefore be included which deals directly with the theme of fisheries and the 
oceans, rather than this topic being addressed merely as part of a horizontal approach 
embracing such an excessively broad theme as  food, agriculture and biotechnology.

Pozměňovací návrh 15
Příloha I „Témata“ bod 6 „Cíl“

Udržitelné řízení životního prostředí a jeho 
zdrojů prostřednictvím zlepšování znalostí o 
vzájemném působení biosféry, ekosystémů a 
lidských činností a vyvíjení nových 
technologií, nástrojů a služeb pro 
integrované řešení globálních 
environmentálních otázek. Důraz bude 
kladen na předvídání změn klimatických, 
ekologických, zemských a oceánských 
systémů; na nástroje a technologie ke 
sledování, prevenci a zmírňování 
environmentálních tlaků a rizik, včetně 
zdravotních rizik, jakož i na ochranu 
přirozeného a umělého životního prostředí.

Udržitelné řízení životního prostředí a jeho 
zdrojů prostřednictvím zlepšování znalostí o 
vzájemném působení biosféry, ekosystémů a 
lidských činností a vyvíjení nových 
technologií, nástrojů a služeb pro 
integrované řešení globálních 
environmentálních otázek. Důraz bude 
kladen na předvídání změn klimatických, 
ekologických, zemských a oceánských 
systémů; na nástroje a technologie ke 
sledování, prevenci a zmírňování 
environmentálních tlaků a rizik, včetně 
zdravotních rizik, jakož i na ochranu 
přirozeného a umělého životního prostředí a 
na důsledky globálních klimatických změn 
na mořské zdroje a na činnosti související s 
rybolovem.

Pozměňovací návrh 16
Příloha I „Témata“ bod 6 „Odůvodnění“ odstavec 4

Níže je uvedena řada činností, z nichž 
mnohé přímo souvisejí s politickými 
potřebami. Další podpora však může být 
poskytnuta novým politickým potřebám, 
které vznikají, například v souvislosti 
s posuzováním dopadu politik EU na 
udržitelnost; sledování činností po Kjótském 
protokolu o změně klimatu a nové 
environmentální politiky, jako jsou námořní 
politika, normy a nařízení.

Níže je uvedena řada činností, z nichž 
mnohé přímo souvisejí s politickými 
potřebami. Další podpora však může být 
poskytnuta novým politickým potřebám, 
které vznikají, například v souvislosti 
s posuzováním dopadu politik EU na 
udržitelnost (např. enviromentální aspekty 
zemědělské a rybářské politiky, včetně 
komplexní správy pobřežních oblastí);
sledování činností po Kjótském protokolu o 
změně klimatu a nové environmentální 
politiky, jako jsou námořní politika, normy a 
nařízení.

Pozměňovací návrh 17
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Příloha II tabulka „Spolupráce“ 
Spolupráce                                          44432 Spolupráce     4432

Zdraví                        8317 Zdraví     8317
Potraviny, zemědělství a 
biotechnologie   2455

Potraviny, zemědělství, rybolov a 
biotechnologie   2455

Informační a komunikační
technologie   12670

Informační a komunikační 
technologie   12670

Nanovědy, nanotechnologie, materiály a 
nové výrobní technologie         4832

Nanovědy, nanotechnologie, materiály a 
nové výrobní technologie                       4832

Energetika    2931 Energetika   2931

Životní prostředí (včetně změny 
klimatu)  2535

Životní prostředí (včetně změny klimatu), 
mořské zdroje       2535

Doprava (včetně letectví)         5940 Doprava (včetně letectví)                       5940
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy  792 Sociálně-ekonomické a humanitní vědy  792

Bezpečnost a vesmír                  3960 Bezpečnost a vesmír                               3960

V rámci specifického programu se stanoví 
klíč pro realizaci každé oblasti politiky.

Odůvodnění

Con el fin de responder a las exigencias de transparencia en la asignación de importes con 
frecuencia considerables en este sector, es necesaria una clave de reparto previa.  Este tipo 
de clave de reparto refleja claramente las preferencias de la Comunidad y evita una selección 
discrecional de los proyectos presentados.  Además, la clave de reparto podría desalentar en 
algunos sectores la presentación de proyectos.
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