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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Introduction

Parliament has always considered scientific research to be one of the priorities of the common 
fisheries policy, being fundamental to the rational exploitation of marine resources and the 
proper management of the Community fleet.

Parliament's resolution on the Commission Green Paper on the future of the common fisheries 
policy of 20 December 2001, which set out the main ideas which were to inspire the reform of 
EU activities in this sector, considered the availability of reliable data on the state of resources 
to be vital for rational fisheries management.

Accordingly, that resolution called for greater investment in scientific research so as to gain a 
picture of the full potential offered by the marine environment and marine ecosystems, not 
only in the interests of fisheries and aquaculture but also in the light of other key phenomena 
such as pollution, climate change and natural hazards, the conservation of biodiversity, 
progress in the areas of health and pharmacology, food for human consumption and animal 
feedingstuffs and the planned development of coastal areas.

Parliament's resolution on the Green Paper, which is still topical today, expressed regret that 
fisheries and marine sciences were not given specific treatment, instead being scattered 
among various programmes and objectives, and called for them to be dealt with en bloc and in 
a homogeneous way in Community R&D programmes.

Scientific marine research also appears to figure among the Commission's concerns. This 
became clear in Commissioner Borg's appearance before the Committee on Fisheries within 
the framework of the hearings of Commissioners, when he explicitly stated that improving the 
scientific basis would be a priority in the VIIth framework programme.

Research framework programmes

Despite the good intentions of the Community institutions, the development of marine 
research in the successive framework programmes (FPs) is disappointing.

The IVth and Vth FPs included specific programmes for fisheries and aquaculture (FAIR)
intended for the applied marine research sector, with funding of EUR 130 and 150 million 
respectively. In the VIth FP the amount of funding was drastically reduced to EUR 60 million, 
which was allocated to priority 8 - Fisheries policy - and marginally to priorities 5 and 6, 
Food and the Environment.

The Commission proposal containing the proposal for a decision of Parliament and the 
Council on the VIIth FP does not devote a specific thematic area to either fisheries or 
aquaculture. The only reference is to thematic area (b), 'Food, agriculture and biotechnology', 
which might cover fisheries research, but only distantly and if interpreted in the wider sense. 
The same applies to thematic area (f), 'Environment (including climate change)', where 
explicit reference should be made to research on marine resources and the integral 
management of coastal areas.
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Research objectives

Scientific marine research must not give priority only to research aimed at establishing the 
state of stocks; the economic and social aspects which determine fisheries management are 
crucial elements.

At a time when it appears foreseeable that multiannual management or recovery plans will be 
introduced for a large number of commercial species, it is vital to ascertain what implications 
the various scenarios for catch reductions and the setting of biomass levels will have for the 
local and regional economy, employment and regional planning, so as to avoid hampering the 
integral development of coastal areas which depend heavily on fishing. High-quality scientific 
information plays a key role in making it easier to understand the decisions taken by the 
Community institutions, decisions which are sometimes painful for coastal communities.

It also appears necessary to support international scientific bodies working in the field of 
fisheries, both the ICES and bodies linked to regional fisheries organisations, promoting 
interdisciplinary scientific research encompassing biology, ecology, economics and social 
sciences.

Achieving these objectives requires a specific financial framework devoted to research in the 
field of fisheries and the marine environment, which is a necessary guarantee that such 
research will be carried out. Policies with no adequate budget rarely amount to more than 
declarations of good intentions.

Conclusions

1. The implementation of the new common fisheries policy requires an across-the-board 
expansion of research into the marine environment, covering both biological and ecological 
aspects and the socio-economic aspects, since management plans for responsible fishing entail 
restrictions for the Community fleet which have wide-ranging consequences for coastal 
communities in the Union.

2. The treatment given to the fisheries sector in the VIIth framework programme 
contradicts the declarations made by the highest Community authorities and the Member 
States concerning the priorities for the implementation of the new CFP and represents a 
backward step by comparison with the previous programmes. The budget allocation for 
marine research has been steadily shrinking, despite the official declarations.

3. Research into fisheries, aquaculture and the marine environment is not covered in 
specific programmes in the VIIth Community research framework programme, which means 
that there is no guarantee that such research can actually be carried out.

4. If the common fisheries policy is to be properly implemented and fully effective, 
specific applied and basic research programmes are needed, with adequate funding. To this 
end, it is essential that the VIIth framework programme should include an allocation key 
which will guarantee funding.

POPRAWKI
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Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 2 ustęp 2 litera b)

(b) Żywność, rolnictwo i biotechnologia (b) Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i 
biotechnologia

Poprawka 2
Artykuł 2 ustęp 2 litera b a (nowa)

(ba) Rybołówstwo i trwała eksploatacja 
Oceanów;

Uzasadnienie

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 
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.

Poprawka 3
Załącznik I, tytuł I „Współpraca“, temat 2

(2) Żywność, rolnictwo i biotechnologia (2) Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i 
biotechnologia

Poprawka 4
Załącznik I, tytuł I „Współpraca“, temat 2 a (nowy)

(2a) Rybołówstwo i trwała eksploatacja 
Oceanów;

Poprawka 5
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, tytuł

Żywność, rolnictwo i biotechnologia Żywność, rolnictwo rybołówstwo i 
biotechnologia

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 6
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, „Cel“

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 
ekonomicznej: rosnącym popytem na 
bezpieczniejszą, zdrowszą i lepszej jakości 
żywność oraz zrównoważone korzystanie z 
odnawialnych zasobów ekologicznych oraz 
ich wytwarzanie; wzrastającym ryzykiem 
wystąpienia chorób epizootycznych i 
odzwierzęcych oraz zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego; zagrożeniem 
zrównoważonego stanu i bezpieczeństwa 
produkcji rolnej i rybołówstwa 
spowodowanego w szczególności zmianami 
klimatycznymi; oraz rosnącym popytem na 
żywność wysokiej jakości, przy 
uwzględnieniu dobrostanu zwierząt i 
aspektów rozwoju wsi.

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu wsparcia 
polityk Unii, wykorzystania nowych i 
powstających możliwości badawczych 
zajmujących się wyzwaniami natury 
społecznej i ekonomicznej: rosnącym 
popytem na bezpieczniejszą, zdrowszą i 
lepszej jakości żywność oraz zrównoważone 
korzystanie z odnawialnych zasobów 
ekologicznych oraz ich wytwarzanie; 
wzrastającym ryzykiem wystąpienia chorób 
epizootycznych i odzwierzęcych oraz 
zaburzeń pochodzenia żywieniowego; 
zagrożeniem zrównoważonego stanu i 
bezpieczeństwa produkcji rolnej i 
rybołówstwa (w tym akwakultury)
spowodowanego w szczególności zmianami 
klimatycznymi; oraz rosnącym popytem na 
żywność wysokiej jakości, przy 
uwzględnieniu dobrostanu zwierząt i 
aspektów rozwoju wsi oraz wybrzeża.

Poprawka 7
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, „Uzasadnienie“, ustęp 1

Innowacje i postęp wiedzy w zakresie 
zrównoważonego zarządzania, produkcji i 
wykorzystania zasobów biologicznych 
(mikroorganizmów, roślin, zwierząt) 
stanowić będą podstawę nowych, 
zrównoważonych, wydajnych ekologicznie i 
konkurencyjnych produktów w sektorze 
rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu 
spożywczego, sektorów przemysłu 
związanych ze zdrowiem, leśnictwem oraz 
pokrewnych sektorów przemysłu. Zgodnie z 
europejską strategią w dziedzinie nauk o 
życiu i biotechnologii, przyczyni się to do 

Innowacje i postęp wiedzy w zakresie 
zrównoważonego zarządzania, produkcji i 
wykorzystania zasobów biologicznych, 
lądowych i wodnych (mikroorganizmów, 
roślin, zwierząt) stanowić będą podstawę 
nowych, zrównoważonych, wydajnych 
ekologicznie i konkurencyjnych produktów 
w sektorze rolnictwa, rybołówstwa, 
przemysłu spożywczego, sektorów 
przemysłu związanych ze zdrowiem, 
leśnictwem oraz pokrewnych sektorów 
przemysłu. Zgodnie z europejską strategią w 
dziedzinie nauk o życiu i biotechnologii, 
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wzrostu konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw zajmujących się 
biotechnologią i produkcją żywności, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw z sektora high tech, przy 
jednoczesnej poprawie pomocy społecznej i 
dobrobytu. Badania nad bezpieczeństwem 
żywności i łańcuchów pokarmowych, 
chorobami pochodzenia żywieniowego, 
wyborem żywności oraz wpływem 
pożywienia na zdrowie przyczynią się do 
zwalczania zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego (np. otyłości, alergii) i chorób 
zakaźnych (np. zakaźnych encefalopatii 
gąbczastych, grypy ptasiej) oraz będą 
stanowić ważny wkład do wdrażania 
istniejącej i definiowania przyszłych polityk 
i ustawodawstwa w zakresie zdrowia 
publicznego, zdrowia świata roślin i 
zwierząt oraz ochrony konsumentów.

przyczyni się to do wzrostu 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw zajmujących się 
biotechnologią i produkcją żywności, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw z sektora high tech, przy 
jednoczesnej poprawie pomocy społecznej i 
dobrobytu. Badania nad bezpieczeństwem 
żywności i łańcuchów pokarmowych (w tym 
naturalnych łańcuchów troficznych), 
chorobami pochodzenia żywieniowego, 
wyborem żywności oraz wpływem 
pożywienia na zdrowie przyczynią się do 
zwalczania zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego (np. otyłości, alergii), 
powstałych na skutek zanieczyszczenia 
chemicznego i chorób zakaźnych (np. 
zakaźnych encefalopatii gąbczastych, grypy 
ptasiej) oraz będą stanowić ważny wkład do 
wdrażania istniejącej i definiowania 
przyszłych polityk i ustawodawstwa w 
zakresie zdrowia publicznego, zdrowia 
świata roślin i zwierząt oraz ochrony 
konsumentów.

Poprawka 8
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, „Uzasadnienie“, ustęp 3

Kilka Europejskich Platform 
Technologicznych przyczynia się do 
ustalenia wspólnych priorytetów 
badawczych w dziedzinach takich jak 
genomika roślin i biotechnologia, leśnictwo i 
oparte na nim sektory przemysłu, ogólne 
zdrowie zwierząt, hodowla zwierząt, 
biotechnologia żywności i przemysłowa. 
Badania będą również stanowić podstawę 
wiedzy w celu wsparcia: wspólnej polityki 
rolnej, zagadnień rolniczych i handlowych, 
prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia zwierząt, kontroli chorób 
i norm w zakresie dobrobytu we 
Wspólnocie, jak również reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa mającej na celu 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
rybołówstwa i akwakultury. Ponadto 

Kilka Europejskich Platform 
Technologicznych przyczynia się do 
ustalenia wspólnych priorytetów 
badawczych w dziedzinach takich jak 
genomika roślin i biotechnologia, leśnictwo i 
oparte na nim sektory przemysłu, ogólne 
zdrowie zwierząt, hodowla zwierząt, 
biotechnologia żywności i przemysłowa. 
Badania będą również stanowić podstawę 
wiedzy w celu wsparcia: wspólnej polityki 
rolnej, zagadnień rolniczych i handlowych, 
prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia zwierząt, kontroli chorób 
i norm w zakresie dobrobytu we 
Wspólnocie, jak również reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa mającej na celu 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
rybołówstwa i akwakultury, bezpieczeństwa
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przewidziano również elastyczny sposób 
podejścia do nowych potrzeb politycznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do nowych 
trendów społecznych i ekonomicznych.

produktów żywnościowych pochodzących z 
morza oraz odtworzenie środowiska.
Ponadto przewidziano również elastyczny 
sposób podejścia do nowych potrzeb 
politycznych, zwłaszcza w odniesieniu do 
nowych trendów społecznych i 
ekonomicznych.

Poprawka 9
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, „Działania“, ustęp 1

Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska 
lądowego, leśnego i wodnego: umożliwianie 
badań, łącznie z tzw. technologiami 
„omika”, takimi jak genomika, proteomika, 
metabolomika, biologia systemów, oraz 
technologiami konwergencyjnymi w 
odniesieniu do mikroorganizmów, roślin i 
zwierząt, w tym wykorzystywanie ich 
bioróżnorodności; ulepszone rośliny 
uprawne i systemy produkcyjne, łącznie z 
rolnictwem ekologicznym, programami 
produkcji rolnej wysokiej jakości oraz 
wpływem organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO); zrównoważone, 
konkurencyjne i wielofunkcyjne rolnictwo 
oraz leśnictwo; rozwój obszarów wiejskich; 
dobrostan zwierząt, ich hodowla i produkcja; 
zdrowie roślin; zrównoważone i 
konkurencyjne rybołówstwo oraz 
akwakultura; choroby zakaźne zwierząt, 
łącznie z chorobami odzwierzęcymi; 
bezpieczne usuwanie padłych zwierząt; 
ochrona, zarządzanie i wykorzystywanie 
żywych zasobów wodnych, opracowanie 
instrumentów potrzebnych decydentom i 
innym podmiotom w zakresie rolnictwa i 
rozwoju obszarów wiejskich (kształtowanie 
krajobrazu, metody zarządzania gruntami, 
itp.)

Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska 
lądowego, leśnego i wodnego: umożliwianie 
badań, łącznie z tzw. technologiami 
„omika”, takimi jak genomika, proteomika, 
metabolomika, biologia systemów, oraz 
technologiami konwergencyjnymi w 
odniesieniu do mikroorganizmów, roślin i 
zwierząt, w tym wykorzystywanie ich 
bioróżnorodności; ulepszone rośliny 
uprawne i systemy produkcyjne, łącznie z 
rolnictwem i akwakulturą ekologiczną, 
programami produkcji rolnej wysokiej 
jakości oraz wpływem organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych (GMO); 
zrównoważone, konkurencyjne i 
wielofunkcyjne rolnictwo oraz leśnictwo; 
rozwój obszarów wiejskich i stref 
przybrzeżnych, dobrostan zwierząt, ich 
hodowla i produkcja; zdrowie roślin; 
zrównoważone i konkurencyjne 
rybołówstwo oraz akwakultura; choroby 
zakaźne zwierząt, łącznie z chorobami 
odzwierzęcymi; bezpieczne usuwanie 
padłych zwierząt; ochrona, zarządzanie i 
wykorzystywanie żywych zasobów 
wodnych, opracowanie instrumentów 
potrzebnych decydentom i innym 
podmiotom w zakresie rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich oraz rybołówstwa
(kształtowanie krajobrazu, metody 
zarządzania gruntami, zarządzanie zasobami 
morskimi i przybrzeżnymi, itp.). W tym celu, 
przede wszystkim w dziedzinie rybołówstwa 



AD\579973PL.doc 9/16 PE 360.050v02-00

PL

i akwakultury, pierwszeństwo przyznać 
należy dokładnym badaniom, których 
podstawowy cel to uściślenie danych 
naukowych, na których opierać się będzie 
ustawodawstwo i zarządzanie 
rybołówstwem, szczególnie w zakresie 
planów odtwarzania biologicznie 
zagrożonych gatunków.

Uzasadnienie

Both politicians, who are responsible for taking the decisions, and the fishing industry itself 
have a particular need for this type of more practical research. A specific objective is also 
included, which is strikingly absent from the proposal. Given that the 7th framework 
programme is to run for a longer period, the inclusion of objectives to be met is more than 
justified

Poprawka 10
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, „Działania“, ustęp 2

„Od stołu do gospodarstwa”: żywność, 
zdrowie i dobre samopoczucie: społeczne, 
przemysłowe i zdrowotne, jak również 
związane z konsumentami aspekty żywności 
i paszy, w tym nauki o zachowaniu i 
poznawcze; żywienie, choroby i zaburzenia 
pochodzenia żywieniowego, w tym otyłość; 
innowacyjne technologie obróbki żywności i 
paszy (łącznie z pakowaniem); podnoszenie 
chemicznej i mikrobiologicznej jakości i 
bezpieczeństwa żywności, napojów i paszy; 
integralność (i kontrole) łańcucha 
pokarmowego; wpływ środowiska na 
łańcuch pokarmowy/paszowy; koncepcja 
ogólnego łańcucha pokarmowego 
(obejmującego żywność pochodzenia 
morskiego); możliwość odtworzenia historii 
produktu.

„Od widelca na stół, z morza na talerz”. 
Żywność, w tym produkty rybołówstwa,
zdrowie i dobre samopoczucie: społeczne, 
przemysłowe i zdrowotne, jak również 
związane z konsumentami aspekty żywności 
i paszy, w tym nauki o zachowaniu i 
poznawcze; żywienie, choroby i zaburzenia 
pochodzenia żywieniowego, w tym otyłość; 
innowacyjne technologie obróbki żywności i 
paszy (łącznie z pakowaniem); podnoszenie 
chemicznej i mikrobiologicznej jakości i 
bezpieczeństwa żywności, napojów i paszy; 
integralność (i kontrole) łańcucha 
pokarmowego; wpływ środowiska na 
lądowe i wodne łańcuchy 
pokarmowe/paszowe; koncepcja ogólnego 
łańcucha pokarmowego (obejmującego 
żywność pochodzenia morskiego);
możliwość odtworzenia historii produktu.

Poprawka 11
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, „Działania“, ustęp 3

Nauki o życiu i biotechnologia na rzecz 
zrównoważonych produktów i procesów 
nieżywnościowych: ulepszone rośliny 

Nauki o życiu i biotechnologia na rzecz 
zrównoważonych produktów i procesów 
nieżywnościowych: ulepszone rośliny 
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uprawne, pasze, produkty pochodzenia 
morskiego i biomasa (łącznie z zasobami 
morskimi) na rzecz energii, środowiska oraz 
wytwarzanie produktów o wysokiej wartości 
dodanej, takich jak materiały i chemikalia, w 
tym nowoczesne systemy hodowli, 
bioprocesy i biorafinerie; biokataliza; 
leśnictwo oraz produkty i procesy leśne; 
odtworzenie środowiska i czystość procesów 
przetwarzania.

uprawne, pasze, produkty pochodzenia 
morskiego i biomasa (łącznie z zasobami 
morskimi) na rzecz energii, środowiska oraz 
wytwarzanie produktów o wysokiej wartości 
dodanej, takich jak materiały i chemikalia, w 
tym nowoczesne systemy hodowli, 
bioprocesy i biorafinerie; biokataliza; 
leśnictwo oraz produkty i procesy leśne; 
odtworzenie środowiska (np. w wyniku 
przypadkowego zanieczyszczenia) i czystość 
procesów przetwarzania.

Poprawka 12
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, „Działania“, ustęp 3 a (nowy)

Nauki humanistyczne: człowiek stanowi
główny punkt odniesienia dla 
zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji 
żywności. Rewitalizacja społeczności i 
regionów rolniczych oraz związanych z 
rybołówstwem.

Poprawka 13
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2, „Działania“, ustęp 3 b (nowy)

Reperkusje społeczne i gospodarcze 
wynikające z działań w zakresie ochrony 
zasobów oraz zarządzania flotą, w ramach 
wdrażania reformy wspólnej polityki 
rybołówstwa.

Poprawka 14
Załącznik I, „Tematy“, punkt 2 a (nowy)

2 a. Rybołówstwo i trwała eksploatacja 
Oceanów
Cele

- stosowanie nowych typów zarządzania 
zasobami rybnymi w oparciu o rozwój 
naukowy;
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- wprowadzanie systemów zarządzania 
połowami w oparciu o ekosystemy 
(globalne) jako całość, a nie jedynie w 
oparciu o poszczególne gatunki 
(indywidualnie);
- poprawa wiarygodności i jakości 
informacji pochodzącej z gromadzenia 
danych, kontroli i monitorowania połowów;
- wspieranie trwałego rozwoju 
akwakultury;
Uzasadnienie

Kluczowe jest rozwijanie procesów 
gwarantujących lepsze zarządzanie 
zasobami rybnymi poprzez wykorzystanie 
nowatorskich sposobów połowów oraz 
poprawę tych już istniejących, mając na 
uwadze aspekty ekologiczne, techniczne, 
społeczno-gospodarcze i polityczne, jakie 
charakteryzują tego typu operację.
Ogólna poprawa stanu Oceanów i ich 
zasobów osiągnięta zostanie poprzez 
zastosowanie sposobów zarządzania 
zasobami rybnymi opartych na wszystkich 
elementach ekosystemu (biologicznych, 
chemicznych i fizycznych) wiążąc je zawsze 
z działalnością ludzką. Skutki tej 
działalności powinny być oceniane w 
kontekście globalnych zmian zachodzących 
w ekosystemach, a w zasobach morskich w 
szczególności.
Wspieranie wielodyscyplinarnych badań 
naukowych, które mają za zadanie spajać 
oceanografię, biologię związaną z 
rybołówstwem i nauki społeczne, będzie 
wymagało jednoczesnej integracji 
informacji gospodarczych i informacyjnych 
baz danych dotyczących zarządzania 
zapasami.
Kluczowe jest zintegrowanie systemów 
monitorowania statków rybackich na rzecz 
ochrony oceanów, co umożliwi
zmniejszenie kosztów i zwiększenie 
szybkości dostępu do informacji, których 
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otrzymywanie integracja ta umożliwi.
Jeżeli chodzi o akwakulturę, sprawą pilną 
jest udzielenie wsparcia naukowego na 
rzecz wykorzystywania bardziej 
ekologicznych sposobów produkcji, 
produkcji nowych gatunków, poprawy 
jakości pokarmu i badania skutków
ewentualnych doświadczeń genetycznych 
sprzyjających wydajności.
Działania

- mechanizmy zarządzania oparte na 
szerokiej informacji, w tym dotyczącej TAC 
(ogólna dopuszczalna wielkość połowów), 
metod połowów, zagadnień technicznych i 
dostosowania instytucjonalnego;
- znaczenie technologii wykorzystywanych 
w rybołówstwie, selektywności, skutków 
społecznych i gospodarczych na 
zarządzanie i procesy decyzyjne;
- określenie stopnia niepewności w ocenie 
zapasów i zasobów rybnych;
- lepsza znajomość zasobów rybnych w 
wodach głębokich;
- określenie najlepszego stanu środków na 
każdym poziomie eksploatacji;
- lepsza znajomość procesów rządzących 
łańcuchami pokarmowymi przy 
jednoczesnym zwróceniu uwagi na zmiany 
w wydajności systemów morskich i 
przekazywanie czynników 
chorobotwórczych poprzez łańcuch 
pokarmowy;
- rozwój i stosowanie modeli bio-
gospodarczych w celu dokonania oceny 
skutków, jakie pociągają za sobą dane 
sposoby zarządzania w połączeniu z trwałą, 
długoterminową eksploatacją zasobów 
rybnych;
- wzmocnienie koordynacji w zbieraniu 
danych dotyczących połowów i środowiska 
naturalnego w programach monitorowania, 
tworzenia i prowadzenia baz danych;
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- monitorowanie jakości i bezpieczeństwa 
produktów pochodzących z połowów w celu 
zachowania ich pozytywnego wizerunku;
- ulepszenie technologii produkcji 
wykorzystywanych w akwakulturze (np.: 
ograniczenie stosowania antybiotyków, 
wykorzystywanie systemów 
zintegrowanych);
- lepsza znajomość dziedzin związanych z 
produkcją w zakresie akwakultury, takich 
jak genetyka, żywienie, fizjologia, związki 
ze środowiskiem naturalnym;
- zidentyfikowanie procesów gromadzenia 
składników potencjalnie toksycznych 
(toksyny, metale, tzw. POPs) i procesów 
zobojętniania (toksyczne algi w małżach);
- inne.

Uzasadnienie
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 
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.

Poprawka 15
Załącznik I, „Tematy“, punkt 6, „Cel“

Zrównoważone zarządzanie środowiskiem i 
jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy 
na temat interakcji pomiędzy biosferą, 
ekosystemami i działalnością człowieka, jak 
również opracowanie nowych technologii, 
narzędzi i usług w celu zajęcia się 
ogólnoświatowymi kwestiami środowiska w 
sposób zintegrowany. Nacisk zostanie 
położony na prognozy klimatyczne, i 
dotyczące zmian systemów ekologicznego, 
lądowego i morskiego, oraz na narzędzia i 
technologie służące obserwacji, 
zapobieganiu i łagodzeniu niekorzystnych 
wpływów na środowisko i ryzyka, łącznie z 
ryzykiem dla zdrowia, jak również ochronę 
środowiska naturalnego i będącego 

Zrównoważone zarządzanie środowiskiem i 
jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy 
na temat interakcji pomiędzy biosferą, 
ekosystemami i działalnością człowieka, jak 
również opracowanie nowych technologii, 
narzędzi i usług w celu zajęcia się 
ogólnoświatowymi kwestiami środowiska w 
sposób zintegrowany. Nacisk zostanie 
położony na prognozy klimatyczne, i 
dotyczące zmian systemów ekologicznego, 
lądowego i morskiego, oraz na narzędzia i 
technologie służące obserwacji, 
zapobieganiu i łagodzeniu niekorzystnych 
wpływów na środowisko i ryzyka, łącznie z 
ryzykiem dla zdrowia, jak również ochronę 
środowiska naturalnego i będącego 
wytworem człowieka oraz reperkusje zmian 
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wytworem człowieka. klimatycznych na skalę światową na zasoby 
morskie i działalność związaną z 
rybołówstwem.

Poprawka 16
Załącznik I, „Tematy“, punkt 6, „Uzasadnienie“, ustęp 4

Poniżej przedstawiono grupę działań, z 
których wiele jest bezpośrednio związanych 
z potrzebami politycznymi. Jednakże 
dodatkowe wsparcie może zostać udzielone 
powstającym nowym potrzebom 
politycznym, na przykład odnoszącym się do 
ocen wpływu na zrównoważony rozwój w 
różnych obszarach polityk UE, działań 
będących wynikiem postanowień z Kioto 
dotyczących zmian klimatycznych oraz 
nowych polityk środowiskowych, takich jak 
polityka dotycząca środowiska morskiego, 
norm i przepisów.

Poniżej przedstawiono grupę działań, z 
których wiele jest bezpośrednio związanych 
z potrzebami politycznymi. Jednakże 
dodatkowe wsparcie może zostać udzielone 
powstającym nowym potrzebom 
politycznym, na przykład odnoszącym się do 
ocen wpływu na zrównoważony rozwój w 
różnych obszarach polityk UE, (np. w 
kwestiach związanych ze środowiskiem w 
ramach polityki rolnej i rybołówstwa, z 
uwzględnieniem ogólnego zarządzania
strefami przybrzeżnymi) działań będących 
wynikiem postanowień z Kioto dotyczących 
zmian klimatycznych oraz nowych polityk 
środowiskowych, takich jak polityka 
dotycząca środowiska morskiego, norm i 
przepisów.

Poprawka 17
Załącznik II, tabela, „Współpraca“

Współpraca 44432 Współpraca 44432
Zdrowie 8317 Zdrowie 8317

Żywność, rolnictwo i biotechnologia 2455 Żywność, rolnictwo, rybołówstwo
i biotechnologia 2455

Technologie informacyjne i komunikacyjne 
12670

Technologie informacyjne i komunikacyjne
12670

Nanonauki, nanotechnologie, materiały 
i nowe technologie produkcyjne 4832

Nanonauki, nanotechnologie, materiały i 
nowe technologie produkcyjne 4832

Energia 2931 Energia 2931
Środowisko (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi) 2535

Środowisko (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi), zasoby morskie 2535

Transport (łącznie z aeronautyką) 5940 Transport (łącznie z aeronautyką) 5940

Nauki społeczno-ekonomiczne Nauki społeczno-ekonomiczne 
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i humanistyczne 792 i humanistyczne 792
Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna

3960
Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna

3960

Zostanie ustalony sposób podziału w 
ramach konkretnego programu na rzecz 
rozwoju każdej z polityk. 

Uzasadnienie

An advance allocation key is needed to meet the requirements linked to transparency in the 
allocation of what are often significant amounts in this area. Such an allocation key clearly 
reflects the Community's preferences and avoids the discretionary selection of projects 
submitted. Moreover, the allocation key might act as a disincentive for the submission of 
projects in some areas..
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