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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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 of 17 January 2002 on the Commission Green Paper on the future of 
the common fisheries policy1, 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 the European 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 

  
1 OJ C 271 E, 7.11.2002, p. 401.
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explicit reference should be made to research on marine resources and the integral 
management of coastal areas.

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.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 2 odsek 2 bod b)

(b) potraviny, poľnohospodárstvo a 
biotechnológia,

(b) potraviny, poľnohospodárstvo, rybné 
hospodárstvo a biotechnológia,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 2 odsek 2 bod ba) (nový)

ba) rybné hospodárstvo a trvalo udržateľné  
využívanie oceánov;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha I Spolupráca bod 2

(2) potraviny, poľnohospodárstvo a 
biotechnológia,

(2) potraviny, poľnohospodárstvo, rybné 
hospodárstvo a biotechnológia,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha I hlava I "Spolupráca" bod 2a (nový)

(2a) rybné hospodárstvo a trvalo 
udržateľné využívanie oceánov;

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha I Téma bod 2 názov

Potraviny, poľnohospodárstvo a 
biotechnológia

Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné 
hospodárstvo a biotechnológia,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha I Téma bod 2 Cieľ

Budovať európsku vedomostnú
bioekonómiu 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 a po trvalo udržateľnom 
využívaní a výrobe obnoviteľných 
biozdrojov, zvýšené riziko epizootických 
a zoonotických chorôb a porúch súvisiacich 
s potravinami, ohrozenie trvalej 
udržateľnosti a bezpečnosti 
poľnohospodárskej a rybolovnej produkcie, 
najmä v dôsledku klimatických zmien, 
rastúci dopyt po vysoko kvalitných 
potravinách s prihliadnutím na ochranu 
zvierat a situáciu na vidieku.

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonómiu prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom podporiť politiky Únie,
využívať nové výskumné príležitosti, ktoré 
riešia tieto sociálne a hospodárske otázky:
rastúci dopyt po bezpečnejších, zdravších a 
kvalitnejších potravinách a po trvalo 
udržateľnom využívaní a výrobe 
obnoviteľných biozdrojov, zvýšené riziko 
epizootických a zoonotických chorôb 
a porúch súvisiacich s potravinami, 
ohrozenie trvalej udržateľnosti a bezpečnosti 
poľnohospodárskej a rybolovnej produkcie 
(vrátane akvakultúry), najmä v dôsledku 
klimatických zmien, rastúci dopyt po vysoko 
kvalitných potravinách s prihliadnutím na 
ochranu zvierat a situáciu na vidieku a v 
pobrežných oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha I Téma bod 2 Odôvodnenia odsek 1

Inovácie a nové znalosti v oblasti trvalo 
udržateľného riadenia, výroby a využívania 
biologických zdrojov (mikroorganizmov, 
rastlín, zvierat) poskytnú základ pre nové, 
trvalo udržateľné, ekologické 
a konkurencieschopné výrobky v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
potravín, zdravia lesníctva, ako aj 
v súvisiacich sektoroch. V súlade 
s európskou stratégiou v oblasti vied o 
živote a biotechnológie to pomôže zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskych 
biotechnologických a potravinárskych 

Inovácie a nové znalosti v oblasti trvalo 
udržateľného riadenia, výroby a využívania 
biologických zdrojov, pozemných a 
vodných (mikroorganizmov, rastlín, zvierat) 
poskytnú základ pre nové, trvalo udržateľné, 
ekologické a konkurencieschopné výrobky 
v oblasti poľnohospodárstva, rybného 
hospodárstva, potravín, zdravia, lesníctva, 
ako aj v súvisiacich sektoroch. V súlade 
s európskou stratégiou v oblasti vied o 
živote a biotechnológie to pomôže zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskych 
biotechnologických a potravinárskych 
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podnikov, najmä malých a stredných 
podnikov zameraných na vysoké technológie 
a zároveň zlepšiť sociálne a životné 
podmienky. Výskum bezpečnosti potravín 
a potravinových reťazcov, chorôb 
súvisiacich so stravou, výberu potravín 
a vplyvu potravín a výživy na zdravie 
pomôže pri boji s chorobami súvisiacimi so 
stravou (napr. obezita, alergie) a infekčnými 
chorobami (napr. prenosná spongiformná 
encefalopatia, klasický mor hydiny) a 
zároveň prispeje k realizácii existujúcich a 
vytváraniu budúcich politík a predpisov v 
oblasti zdravia ľudí, zvierat a rastlín a 
ochrany spotrebiteľov.

podnikov, najmä malých a stredných 
podnikov zameraných na vysoké technológie 
a zároveň zlepšiť sociálne a životné 
podmienky. Výskum bezpečnosti potravín 
a potravinových reťazcov (vrátane 
prirodzených potravinových reťazcov), 
chorôb súvisiacich so stravou, výberu 
potravín a vplyvu potravín a výživy na 
zdravie pomôže pri boji s chorobami 
súvisiacimi so stravou (napr. obezita, 
alergie), s chemickým znečistením a 
infekčnými chorobami (napr. prenosná 
spongiformná encefalopatia, klasický mor 
hydiny) a zároveň prispeje k realizácii 
existujúcich a vytváraniu budúcich politík 
a predpisov v oblasti zdravia ľudí, zvierat 
a rastlín a ochrany spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha I Téma bod II Odôvodnenie odsek 3

Viaceré európske technologické platformy 
pracujú na stanovení spoločných 
výskumných priorít, napr. v oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie, lesníctva 
a sektorov súvisiacich s lesníctvom, 
globálneho zdravia zvierat, chovu 
hospodárskych zvierat, potravín 
a priemyselnej biotechnológie. Výskum 
taktiež poskytne vedomostnú základňu 
potrebnú na podporu spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, 
poľnohospodárstva a obchodných otázok, 
predpisov v oblasti bezpečnosti potravín, 
zdravia zvierat, kontroly chorobnosti 
a ochranných noriem v Spoločenstve, ako aj 
reformy spoločnej politiky rybného 
hospodárstva, ktorej cieľom je zabezpečiť 
trvalo udržateľný rozvoj rybolovu 
a akvakultúry. Plánuje sa tiež pružná reakcia 
na nové politické požiadavky, najmä pokiaľ 
ide o nové sociálne alebo hospodárske 
trendy.

Viaceré európske technologické platformy 
pracujú na stanovení spoločných 
výskumných priorít, napr. v oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie, lesníctva 
a sektorov súvisiacich s lesníctvom, 
globálneho zdravia zvierat, chovu 
hospodárskych zvierat, potravín 
a priemyselnej biotechnológie. Výskum 
taktiež poskytne vedomostnú základňu 
potrebnú na podporu spoločnej 
poľnohospodárskej politiky,  
poľnohospodárstva  a obchodných otázok, 
predpisov v oblasti bezpečnosti potravín, 
zdravia zvierat, kontroly chorobnosti 
a ochranných noriem v Spoločenstve, ako aj 
reformy spoločnej politiky rybného 
hospodárstva, ktorej cieľom je zabezpečiť 
trvalo udržateľný rozvoj rybolovu 
a akvakultúry, bezpečnosť potravín 
morského pôvodu a obnovu životného 
prostredia. Plánuje sa tiež pružná reakcia na 
nové politické požiadavky, najmä pokiaľ ide 
o nové sociálne alebo hospodárske trendy.



AD\579973SK.doc 8/15 PE 360.050v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha I Téma bod II Činnosti odsek 1

1. Trvalo udržateľná výroba a riadenie 
biologických zdrojov z pôdy, lesov a 
vodného prostredia: umožňovanie výskumu 
vrátane technológií, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, ako aj 
systémovej biológie a konvergenčných
technológií pre mikroorganizmy, rastliny 
a zvieratá, vrátane využívania ich 
biodiverzity, lepšie poľnohospodárske 
plodiny a postupy pestovania, vrátane 
organického hospodárenia, programov 
kvalitnej produkcie a dôsledkov GMO, 
trvalo udržateľné, konkurencieschopné 
a multifunkčné poľnohospodárstvo 
a lesníctvo, rozvoj vidieka, zdravie zvierat, 
ich chov a produkcia, zdravie rastlín, trvalo 
udržateľné rybné hospodárstvo a 
akvakultúra, infekčné choroby zvierat 
vrátane zoonóz, bezpečná likvidácia odpadu 
živočíšneho pôvodu, uchovávanie, riadenie a 
využívanie živých vodných zdrojov, 
rozvíjanie nástrojov, ktoré potrebujú 
tvorcovia politiky a iné zainteresované 
strany v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka (krajina, postupy správy krajiny 
atď.)

1. Trvalo udržateľná výroba a riadenie 
biologických zdrojov z pôdy, lesov 
a vodného prostredia umožňovanie výskumu 
vrátane technológií, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomiky, 
proteomiky, metabolomiky, ako aj 
systémovej biológie a konvergentných
technológií pre mikroorganizmy, rastliny 
a zvieratá, vrátane využívania ich 
biodiverzity, lepšie poľnohospodárske 
plodiny a postupy pestovania, vrátane 
organického hospodárenia a akvakultúry, 
programov kvalitnej produkcie a dôsledkov 
GMO trvalo udržateľné, 
konkurencieschopné a multifunkčné 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozvoj 
vidieka a pobrežné oblasti zdravie zvierat, 
ich chov a produkcia, trvalo udržateľné 
rybné hospodárstvo a akvakultúra, infekčné 
choroby zvierat vrátane zoonóz, bezpečná 
likvidácia odpadu živočíšneho pôvodu, 
uchovávanie, riadenie a využívanie živých 
vodných zdrojov, rozvíjanie nástrojov, ktoré 
potrebujú tvorcovia politiky a iné 
zainteresované strany v oblasti 
poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a 
rybného hospodárstva (krajina, postupy 
správy krajiny, správa pobrežných oblastí
atď.). Na tento účel, najmä v oblastiach 
rybolovu a akvakultúry je vhodné 
uprednostniť aplikovaný výskum zameraný 
na spresňovanie vedeckých údajov, ktoré by 
mali slúžiť ako základ legislatívy a riadenia 
rybného hospodárstva, predovšetkým v 
súvislosti s plánmi na obnovu druhov 
najviac ohrozených biologickým rizikom.

Odôvodnenie

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 
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programme is to run for a longer period, the inclusion of objectives to be met is more than 
justified.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I Téma bod II Činnosti odsek 2

„Od stola až do poľnohospodárskeho 
podniku“: potraviny, zdravie a životné 
podmienky: Spotrebiteľské, spoločenské, 
priemyselné a zdravotnej aspekty potravín 
a krmív vrátane behaviorálnych 
a kognitívnych vied, výživa, choroby 
a poruchy súvisiace so stravou vrátane 
obezity, inovatívne technológie spracovania 
potravín a krmív (vrátane balenia), zlepšená 
chemická a mikrobiologická kvalita 
a bezpečnosť potravín, nápojov a krmív, 
integrita (a kontrola) potravinového reťazca, 
vplyv životného prostredia na 
potraviny/potravinové reťazce a vplyv 
potravín/potravinových reťazcov, celková 
koncepcia potravinového reťazca (vrátane 
plodov mora), vysledovateľnosť pôvodu 
produktu.

„Z poľnohospodárskeho podniku až na stôl, 
z mora na tanier“: potraviny, vrátane 
plodov mora, zdravie a životné podmienky:
Spotrebiteľské, spoločenské, priemyselné 
a zdravotnej aspekty potravín a krmív 
vrátane behaviorálnych a kognitívnych vied, 
výživa, choroby a poruchy súvisiace so 
stravou vrátane obezity, inovatívne 
technológie spracovania potravín a krmív 
(vrátane balenia), zlepšená chemická 
a mikrobiologická kvalita a bezpečnosť 
potravín, nápojov a krmív, integrita (a 
kontrola) potravinového reťazca, vplyv 
životného prostredia na 
potraviny/potravinové reťazce a vplyv 
potravín/potravinových reťazcov tak
pozemných, ako aj vodných, celková 
koncepcia potravinového reťazca (vrátane 
plodov mora), vysledovateľnosť pôvodu 
produktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha I Téma bod II Činnosti odsek 3

Biovýskum a biotechnológia pre trvalo 
udržateľné nepotravinové produkty 
a postupy: Lepšie poľnohospodárske 
plodiny, krmivá, produkty mora a biomasa 
(vrátane morských zdrojov) na získavanie 
energie, ochranu životného prostredia, ako aj 
na uchovávanie vysokej pridanej hodnoty 
produktov ako napr. materiály a chemické 
látky, vrátane nových systémov 
hospodárenia, bioprocesov a koncepcií 
biorafinovania. Biokatalýza, lesníctvo 
a výrobky a postupy súvisiace s lesníctvom, 
obnova životného prostredia a čisté 
spracovanie.

Biovýskum a biotechnológia pre trvalo 
udržateľné nepotravinové produkty 
a postupy: Lepšie poľnohospodárske 
plodiny, krmivá, produkty mora a biomasa 
(vrátane morských zdrojov) na získavanie 
energie, ochranu životného prostredia, ako aj 
na uchovávanie vysokej pridanej hodnoty 
produktov ako napr. materiály a chemické 
látky, vrátane nových systémov 
hospodárenia, bioprocesov a koncepcií 
biorafinovania. Biokatalýza lesníctvo 
a výrobky a postupy súvisiace s lesníctvom, 
obnova životného prostredia (najmä po 
znečistení spôsobenom haváriou) a čisté 
spracovanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha I Téma bod II Činnosti odsek 3a (nový)

Humanitné vedy - človek stredobodom 
záujmu v rámci trvalo udržateľnej a 
zodpovednej výroby potravín. Obnovenie 
spoločenstiev a poľnohospodárskych 
regiónov a regiónov zaoberajúcich sa 
rybolovom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha I Téma bod II Činnosti odsek 3b (nový)

Sociálne a hospodárske dôsledky opatrení v 
oblasti uchovávania zdrojov a správy 
loďstva, ktoré sú nevyhnutné na 
uplatňovanie reformy spoločnej politiky 
rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha I Téma bod 2 a (nový)

2a. Rybné hospodárstvo a trvalo udržateľné 
využívanie oceánov
Ciele
- využívať nové modely správy zdrojov 
rybolovu na základe vedeckého rozvoja;
- uplatňovať systémy riadenia rybného 
hospodárstva  na základe (globálnych) 
ekosystémov ako celku, a nielen na základe 
izolovaných (jednotlivých) druhov;
- zvýšiť spoľahlivosť a kvalitu informácií 
pochádzajúcich zo zbierania údajov, 
kontroly a monitorovania rybolovu;
- posilniť trvalo udržateľný rozvoj 
akvakultúry.
Zdôvodnenie
Treba rozvíjať postupy, ktoré zaručia lepšie 
riadenie zdrojov rybolovu prostredníctvom 
inovatívnych rybolovných systémov, ako aj 
zdokonaľovaním už existujúcich systémov, 
pričom sa zohľadňujú ekologické, 
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technické, sociálno-ekonomické  a politické 
aspekty, ktoré obsahuje operácia tohto 
druhu.
Zabezpečovanie celkového zlepšovania 
využívania oceánov a ich zdrojov prinesie 
so sebou uplatňovanie systémov riadenia 
zdrojov rybolovu na základe všetkých 
komponentov ekosystému (biologických, 
chemických, fyzikálnych) spojení s ľudskou 
činnosťou. Výsledky týchto činností sa 
budú musieť  vyhodnotiť v kontexte 
globálnych zmien ekosystémov, a 
predovšetkým morských zdrojov.
Podpora viacodborového výskumu 
zameraného na zlučovanie 
oceánografických vied, biológie rybolovu a 
spoločenských vied si bude vyžadovať 
integráciu ekonomických informácií v 
spojení s informačnými  databázami o 
riadení stavov rýb.
V záujme zachovania oceánov je nevyhnuté 
integrovať monitorovanie nových 
rybárskych plavidiel, pričom treba súčasne 
znižovať náklady a urýchliť prístup 
k získaným informáciám.
Čo sa týka akvakultúry, treba bezodkladne 
poskytnúť vedeckú podporu v záujme 
používania ekologickejších systémov 
výroby, produkcie nových druhov, 
zvyšovania kvality potravín a štúdií vplyvu 
možnej genetickej manipulácie v záujme 
zvyšovania produktivity.
Činnosti
- riadiace mechanizmy založené na 
rôznorodých informáciách vrátane celkovo 
prípustných úlovkov (CPÚ), intenzity 
rybolovu, technických prostriedkov a 
inštitucionálnych úprav;
- dôležitosť rybárskych technológií, 
selektivity, sociálnych a ekonomických 
dôsledkov na riadenie a rozhodovacie 
postupy;
- vyčíslovanie odhady pri vyhodnocovaní 
stavov rýb a rybolovu;
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- lepšie poznatky o rybolove hlbokých 
vodách;
- určovanie optimálneho stavu zdroja pre 
každú úroveň výlovu;
- lepšie poznatky o procesoch v 
potravinových reťazcoch, sledovanie zmien 
produktivity morských systémov a prenosu 
škodlivých látok cez potravinárske reťazce;
- rozvoj a uplatňovanie biologicko-
ekonomických modelov s cieľom 
vyhodnotiť dôsledky riadiacich opatrení 
spojených s trvalo udržateľným využívaním
dlhodobého rybolovu;
- posilňovanie koordinácie pri zbere 
informácií o rybolove a životnom prostredí 
v monitorovacích programoch, tvorba 
a aktualizovanie databáz;
- monitorovanie kvality a bezpečnosti 
rybných výrobkov s cieľom udržiavať ich 
pozitívny imidž;
- zdokonaľovanie výrobných technológií v 
akvakultúre (napr. znižovanie používania 
antibiotík, využívanie integrovaných 
systémov);
- rozširovanie poznatky v oblastiach 
genetiky, výživy, fyziológie a  interakcie so 
životným prostredím spojené 
s akvakultúrnou výrobou;
- identifikácia procesov spojených s 
akumuláciou potenciálne toxických látok 
(toxíny, kovy, POP- perzistentné organické 
znečisťujúce látky) a procesov detoxikácie 
(jedovaté morské riasy v mäkkýšoch);
Iné.

Justification

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha I Téma bod 6 Cieľ

Trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia a jeho zdrojov prostredníctvom 
rozširovania našich vedomostí o interakciách 
medzi biosférou, ekosystémami a ľudskou 
činnosťou, ako aj prostredníctvom rozvoja 
nových technológií, nástrojov a služieb s 
cieľom riešiť globálne otázky životného 
prostredia integrovaným spôsobom. Dôraz 
sa bude klásť na predpoveď klimatických 
zmien, ako aj zmien systémov životného 
prostredia, zeme a oceánu, na nástroje 
a technológie určené na monitorovanie, 
prevenciu a zmierňovanie zaťažovania 
a rizík životného prostredia vrátane zdravia, 
ako aj na uchovávania prirodzeného 
prostredia a prostredia vytvoreného 
človekom.

Trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia a jeho zdrojov prostredníctvom 
rozširovania našich vedomostí o interakciách 
medzi biosférou, ekosystémami a ľudskou 
činnosťou, ako aj prostredníctvom rozvoja 
nových technológií, nástrojov a služieb s 
cieľom riešiť globálne otázky životného 
prostredia integrovaným spôsobom. Dôraz 
sa bude klásť na predpoveď klimatických 
zmien, ako aj zmien systémov životného 
prostredia, zeme a oceánu, na nástroje 
a technológie určené na monitorovanie, 
prevenciu a zmierňovanie zaťažovania 
a rizík životného prostredia vrátane zdravia, 
ako aj na uchovávania prirodzeného 
prostredia a prostredia vytvoreného 
človekom a na dôsledky globálnych 
klimatických zmien na morské zdroje a na 
činnosti súvisiace s rybným hospodárstvom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha I Téma bod 6 Odôvodnenie odsek 4

Nižšie sa uvádza niekoľko činností, 
z ktorých mnohé priamo súvisia 
s politickými požiadavkami. V prípade 
výskytu nových politických požiadaviek sa 
im môže poskytnúť dodatočná podpora.
Môže ísť o požiadavky súvisiace 
napr. s hodnotením politík EÚ z hľadiska 
trvalej udržateľnosti, pokračovanie akcií 
v oblasti klimatických zmien vyplývajúcich 
z Kjótskeho protokolu a nových politík 
v oblasti životného prostredia ako napr. 
politiky, noriem a predpisov v oblasti 
námornej dopravy.

Nižšie sa uvádza niekoľko činností, 
z ktorých mnohé priamo súvisia 
s politickými požiadavkami. V prípade 
výskytu nových politických požiadaviek sa 
im môže poskytnúť dodatočná podpora.
Môže ísť o požiadavky súvisiace 
napr. s hodnotením politík EÚ z hľadiska 
trvalej udržateľnosti (napr. 
environmentálne aspekty týkajúce sa 
poľnohospodárskej politiky a politiky 
rybného hospodárstva vrátane integrovanej 
správy pobrežných oblastí), pokračovanie 
akcií v oblasti klimatických zmien 
vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu 
a nových politík v oblasti životného 
prostredia ako napr. politiky, noriem 
a predpisov v oblasti námornej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
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Príloha II tabuľka Spolupráca

Spolupráca

Zdravie

Potraviny, 
poľnohospodárstv
o a biotechnológia

Informačné 
a komunikačné 
technológie

Nanoveda, 
nanotechnológie, 
materiály a nové 
výrobné 
technológie

Životné prostredie 
(vrátane 
klimatických 
zmien)

Doprava (vrátane 
vzdušnej dopravy)

Socioekonómia a 
humanitné vedy

Bezpečnosť a 
vesmír

Energetika

44432

8317

2455

12670

4832

2535

5940

792

3960 

2931

Spolupráca

Zdravie

Potraviny, 
poľnohospodárstvo, 
rybné hospodárstvo
a biotechnológia,

Informačné 
a komunikačné 
technológie

Nanoveda, 
nanotechnológie, 
materiály a nové 
výrobné technológie

Životné prostredie 
(vrátane 
klimatických zmien), 
morské zdroje

Doprava (vrátane 
vzdušnej dopravy)

Socioekonómia a 
humanitné vedy

Bezpečnosť a vesmír

Energetika

44432

8317

2455

12670

4832

2535

5940

792

3960

2931
V rámci osobitného programu rozvoja každej 
politiky sa stanoví kľúč pre rozdeľovanie.

Justification

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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