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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 5

(5) Biorąc pod uwagę potrzeby badawcze 
wszystkich obszarów polityki Wspólnoty 
oraz opierając się na szerokim poparciu ze 
strony europejskiego przemysłu, środowiska 
naukowego, uniwersytetów i innych 
zainteresowanych środowisk, Wspólnota 
musi ustanowić naukowe i technologiczne 
cele, które mają zostać osiągnięte w ramach 
siódmego programu ramowego w okresie 
2007 - 2013 r.

(5) Biorąc pod uwagę potrzeby badawcze 
wszystkich obszarów polityki Wspólnoty 
oraz opierając się na szerokim poparciu ze 
strony europejskiego przemysłu, środowiska 
naukowego, uniwersytetów i innych 
zainteresowanych środowisk, Wspólnota 
musi ustanowić naukowe i technologiczne 
cele oraz cele związane ze środkami 
finansowymi, które mają zostać osiągnięte w 
ramach siódmego programu ramowego w 
okresie 2007 - 2013 r.

Or. el

Uzasadnienie

Utrzymanie wniosków Komisji dotyczących perspektywy finansowej na lata 2007-2013 ma 
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kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektywnej realizacji siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 6

(6) Cele te powinny opierać się na 
osiągnięciach szóstego programu ramowego, 
którego celem było utworzenie Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej, popychając je dalej 
w kierunku rozwoju w Europie gospodarki i 
społeczeństwa wiedzy. Szczególnie ważne 
są następujące cele:

(6) Cele te powinny opierać się na 
osiągnięciach szóstego programu ramowego, 
którego celem było utworzenie Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej, popychając je dalej 
w kierunku rozwoju w Europie gospodarki i 
społeczeństwa wiedzy, co spowoduje 
realizację celów Strategii Lizbońskiej we 
wszystkich politykach sektorowych 
Wspólnoty. Szczególnie ważne są 
następujące cele:

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 12a (nowy)

(12a) W odniesieniu do instrumentów 
stosowanych w celu wsparcia badań 
prowadzonych w ramach współpracy, 
fundamentalne znaczenie ma ciągłość 
pomiędzy szóstym a siódmym programem 
ramowym. Wszelkie proponowane 
innowacje powinny być stosowane jedynie 
na zasadach pilotażowych i w ramach 
przeznaczonego na ten cel budżetu. 
Większość budżetu przyznanego na 
międzynarodowe badania prowadzone w 
ramach współpracy powinna być 
przydzielana za pomocą istniejących 
instrumentów

Or. en
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 17

(17) Siódmy program ramowy uzupełnia 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich, jak również inne działania 
wspólnotowe, które są konieczne dla 
ogólnych wysiłków strategicznych na rzecz 
realizacji celów Strategii Lizbońskiej, w 
szczególności dotyczących funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
szkolenia, konkurencyjności oraz innowacji, 
przemysłu, zatrudnienia i środowiska.

(17) Siódmy program ramowy uzupełnia 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich, jak również inne działania 
wspólnotowe, które są konieczne dla 
ogólnych wysiłków strategicznych na rzecz 
realizacji celów Strategii Lizbońskiej, w 
szczególności dotyczących funduszy 
strukturalnych, rolnictwa w kontekście 
europejskiego modelu rolnictwa opartego 
na innowacyjnych interwencjach oraz na 
badaniach nad nowymi zastosowaniami i 
perspektywami dla produktów rolnych,
edukacji, szkolenia, konkurencyjności oraz 
innowacji, przemysłu, zatrudnienia i 
środowiska.

Or. el

Uzasadnienie

Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest zdefiniowanie metody powiązania polityki rolnej z 
polityką badań w celu określenia obszaru zastosowania siódmego programu ramowego w 
sektorze rolnictwa.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 19

(19) Ze względu na duże poparcie dla 
zakresu działań programu ramowego, efekt 
dźwigni środków finansowych programu 
wspierających krajowe i prywatne 
inwestycje, potrzebę umożliwienia 
Wspólnocie sprostania nowym wyzwaniom 
naukowym i technologicznym, istotną rolę, 
jaką pełni pomoc wspólnotowa w tworzeniu 
skuteczniejszego i wydajniejszego 
europejskiego systemu badań, wkład 
poszerzonego siódmego programu 
ramowego do ponownego orzeźwienia 
Strategii Lizbońskiej, istnieje paląca 

(19) Ze względu na duże poparcie dla 
zakresu działań programu ramowego, efekt 
dźwigni środków finansowych programu 
wspierających krajowe i prywatne 
inwestycje, potrzebę umożliwienia 
Wspólnocie sprostania nowym wyzwaniom 
naukowym i technologicznym, istotną rolę, 
jaką pełni pomoc wspólnotowa w tworzeniu 
skuteczniejszego i wydajniejszego 
europejskiego systemu badań, wkład 
poszerzonego siódmego programu 
ramowego do ponownego orzeźwienia 
Strategii Lizbońskiej, istnieje paląca 
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potrzeba podwojenia budżetu UE w 
dziedzinie badań.

potrzeba co najmniej podwojenia budżetu 
UE w dziedzinie badań.

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 20a (nowy)

(20a) Projekty zintegrowane nie muszą być 
koniecznie projektami dużymi pod 
względem ilości uczestników i/lub budżetu. 
Wielkość projektu zależy od zakresu, celów 
i obszaru tematycznego. Dla udanego 
projektu zintegrowanego decydującym 
elementem jest mobilizacja niezbędnej masy 
krytycznej.

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 20b (nowy)

(20b) Każdemu instrumentowi musi być 
przypisana jasna definicja i zakres. W 
trakcie realizacji siódmego programu 
ramowego nie powinno być żadnych zmian 
ani otwartych kwestii. Ustanowione zasady 
należy utrzymać poprzez cały okres trwania 
programu. Wszystkie niejasności związane 
z instrumentami i zasadami muszą zostać 
wyjaśnione jeszcze w ramach szóstego 
programu ramowego.

Or. en
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Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 19
Artykuł 7 ustęp 1

1. Nie później niż w 2010 r., Komisja 
przeprowadza, z pomocą zewnętrznych 
ekspertów, tymczasową ocenę niniejszego 
programu ramowego oraz jego programów 
szczegółowych dotyczącą jakości 
prowadzonej działalności badawczej oraz 
poczynionych postępów na rzecz 
wyznaczonych celów.

1. Nie później niż w 2010 r., Komisja 
przeprowadza, w procesie uczestnictwa 
obejmującego zewnętrznych ekspertów i
społeczeństwo obywatelskie, tymczasową 
ocenę niniejszego programu ramowego oraz 
jego programów szczegółowych dotyczącą 
jakości prowadzonej działalności badawczej 
oraz poczynionych postępów na rzecz 
wyznaczonych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo obywatelskie powinno uczestniczyć w procesie oceny w celu zapewnienia 
przejrzystości i stosowania demokratycznych zasad przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
funduszy badawczych UE.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 20
Załącznik I, I WSPÓŁPRACA, Współpraca międzynarodowa, punkty drugi i trzeci (nowe)

Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa
Niniejsza część programu ramowego 
obejmie następujące działania współpracy 
międzynarodowej:

Niniejsza część programu ramowego 
obejmie następujące działania współpracy 
międzynarodowej:

• Udostępnienie wszystkich działań 
prowadzonych w dziedzinach tematycznych 
naukowcom i instytucjom badawczym we 
wszystkich krajach trzecich, przy czym 
należy podjąć wysiłek w celu zachęcenia ich 
do wykorzystania istniejących możliwości.

• Udostępnienie wszystkich działań 
prowadzonych w dziedzinach tematycznych 
naukowcom i instytucjom badawczym we 
wszystkich krajach trzecich, przy czym
należy podjąć wysiłek w celu zachęcenia ich 
do wykorzystania istniejących możliwości.

• Konkretne działania w ramach 
międzynarodowej współpracy stanowią jej 
najważniejsze i najbardziej widoczne 
narzędzie. Zgodnie z „Europejską Polityką 
Sąsiedztwa” oraz innymi ważnymi 
inicjatywami europejskimi, takimi jak 
przyjęty w czerwcu 2003 r. plan działań UE 
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- kraje bałkańskie na płaszczyźnie 
naukowo-technologicznej, istnieje potrzeba 
ich wzmocnienia ze szczególnym naciskiem 
na działania nakierowane na kraje 
sąsiadujące Europy (Zachodnie Bałkany, 
kraje śródziemnomorskie i kraje basenu 
Morza Czarnego).

• Zasadnicze znaczenie ma udział krajów 
trzecich w „podstawowych” działaniach 
nowego programu ramowego. Należy 
kontynuować udostępnianie i uczestnictwo, 
w tym finansowanie dla „docelowych 
krajów INCO” (krajów rozwijających się). 
Jednakże owo udostępnianie musi być 
bardziej ukierunkowane i aktywne, 
szczególnie wobec krajów reprezentujących 
znaczny potencjał naukowy w określonych 
dziedzinach, które mogłyby być korzystne 
dla europejskiej społeczności naukowej.

Or. en

Poprawkę złożył Janusz Wojciechowski

Poprawka 21
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 1. Zdrowie, Cel

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności 
sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami. Nacisk 
zostanie położony na badania mające 
praktyczne przełożenie (przełożenie 
podstawowych odkryć na zastosowania 
kliniczne), rozwój i zatwierdzanie nowych 
terapii i metod promowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom, narzędzia i 
technologie diagnostyczne, jak również 
zrównoważone i sprawnie działające 
systemy opieki zdrowotnej.

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności 
sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami. Nacisk 
zostanie położony na badania mające 
praktyczne przełożenie (przełożenie 
podstawowych odkryć na zastosowania 
kliniczne), rozwój i zatwierdzanie nowych 
terapii i metod promowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom i 
niepełnosprawności, narzędzia i technologie 
diagnostyczne, jak również zrównoważone i 
sprawnie działające systemy opieki 
zdrowotnej.
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Or. pl

Uzasadnienie

Zapobieganie niepełnosprawności jest sprawą tak samo istotną  jak zapobieganie chorobom 
i dlatego też należy je uwzględnić w Programie Ramowym.

Poprawkę złożył Janusz Wojciechowski

Poprawka 22
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 1. Zdrowie, Uzasadnienie, ustęp drugi

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, psychicznymi i 
neurologicznymi, w szczególności 
związanymi z procesem starzenia się, takimi 
jak choroba Alzheimera czy Parkinsona) w 
celu uzyskania potrzebnej ilości pacjentów 
w krótkim okresie czasu, są uzależnione od 
prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 
epidemiologiczne wymagają dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 
znaczących wyników. Opracowanie nowych 
metod diagnostyki oraz leczenia rzadkich 
zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach.

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami reumatycznymi, chorobami 
nowotworowymi, układu sercowo-
naczyniowego, psychicznymi i 
neurologicznymi, w szczególności 
związanymi z procesem starzenia się, takimi 
jak choroba Alzheimera czy Parkinsona) w 
celu uzyskania potrzebnej ilości pacjentów 
w krótkim okresie czasu, są uzależnione od 
prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 
epidemiologiczne wymagają dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 
znaczących wyników. Opracowanie nowych 
metod diagnostyki oraz leczenia rzadkich 
zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach.

Or. pl

Uzasadnienie

Za uwzględnieniem chorób reumatycznych w Programie Ramowym przemawia znaczna liczba 
chorych cierpiących na artretyzm (ponad 100 milionów osób w UE wg EULAR).
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Poprawkę złożył Janusz Wojciechowski

Poprawka 23
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 1. Zdrowie, Działania, punkt drugi tiret czwarte

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
reumatycznymi, chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

Or. pl

Uzasadnienie

Za uwzględnieniem chorób reumatycznych w Programie Ramowym przemawia znaczna liczba 
chorych cierpiących na artretyzm (ponad 100 milionów osób w UE wg EULAR).

Poprawkę złożył Janusz Wojciechowski

Poprawka 24
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 1. Zdrowie, Działania, punkt trzeci tiret drugie

- Jakość, skuteczność i solidarność 
systemów opieki zdrowotnej, łącznie z 
systemami obecnie reformowanymi. 
Przekładanie skutecznych interwencji na 
decyzje dotyczące zarządzania, zapewnianie 
odpowiedniego dopływu zasobów ludzkich, 
analizowanie czynników wpływających na 
równy dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, łącznie z analizami dotyczącymi 
zmian zachodzących w społeczeństwie (np. 
proces starzenia się, mobilność imigracja 
oraz zmiana miejsca pracy).

- Jakość, skuteczność i solidarność 
systemów opieki zdrowotnej, łącznie z 
systemami obecnie reformowanymi. 
Przekładanie skutecznych interwencji na 
decyzje dotyczące zarządzania zapewnianie 
odpowiedniego dopływu zasobów ludzkich, 
analizowanie czynników wpływających na 
równy dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości niezależnie od statusu majątkowego 
i miejsca zamieszkania, łącznie z analizami 
dotyczącymi zmian zachodzących w 
społeczeństwie (np. proces starzenia się, 
mobilność i migracja oraz zmiana miejsca 
pracy).

Or. pl
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Uzasadnienie

Należy dążyć do tego, aby dostęp do opieki medycznej był niezależny od statusu majątkowego 
czy miejsca zamieszkania (miasto czy wieś). Kwestia ta winna być uwzględniona w 
programach badawczych dotyczących zdrowia.

Poprawkę złożył Janusz Wojciechowski

Poprawka 25
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 1. Zdrowie, Działania, punkt trzeci tiret trzecie

- Intensywniejsze zapobieganie chorobom i 
lepsze wykorzystywanie leków. 
Opracowanie skutecznych interwencji 
dotyczących zdrowia publicznego 
zajmujących się szerzej pojętymi 
czynnikami wpływającymi na zdrowie 
(takimi jak stres, pożywienie, lub czynniki 
środowiskowe).

- Intensywniejsze zapobieganie chorobom i 
niepełnosprawności oraz lepsze 
wykorzystywanie leków. Opracowanie 
skutecznych interwencji dotyczących 
zdrowia publicznego zajmujących się szerzej 
pojętymi czynnikami wpływającymi na 
zdrowie (takimi jak stres, pożywienie, lub 
czynniki środowiskowe).

Or. pl

Uzasadnienie

Zapobieganie niepełnosprawności jest sprawą tak samo istotną jak zapobieganie chorobom 
i dlatego też należy je uwzględnić w Programie Ramowym.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 26
Załącznik I, I WSPÓŁPRACA, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 

Uzasadnienie, ustęp pierwszy

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 
wzrostu konkurencyjności europejskich 

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. 
Kontynuacja produkcji zdrowej żywności i 
innych produktów, jak również europejska 
strategia w dziedzinie nauk o życiu i 
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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.

biotechnologii, przyczyni się do wzrostu 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw zajmujących się 
biotechnologią i produkcją żywności, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw, przy jednoczesnej poprawie 
pomocy społecznej i dobrobytu. Badania nad 
bezpieczeństwem żywności i łańcuchów 
pokarmowych, chorobami pochodzenia 
żywieniowego, zrównoważonym 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy promować badania w dziedzinie innowacji w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego 
oraz innych niskonakładowych systemów produkcji rolnej.

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 27
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Uzasadnienie, 

ustęp pierwszy

Uzasadnienie Uzasadnienie
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 

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 



AM\580690PL.doc 11/19 PE 362.714v01-00

PL

europejską strategią w dziedzinie nauk o 
życiu i biotechnologii, 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, 
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.

europejską strategią w dziedzinie nauk o 
życiu i biotechnologii, 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. Należy szczególnie wspierać
wysoki udział uczestnictwa małych i 
średnich przedsiębiorstw w badaniach.
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.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wykorzystać możliwości badawcze małych i średnich przedsiębiorstw w Europie oraz 
wesprzeć wymianę informacji między nimi.

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 28
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Uzasadnienie, 

ustęp drugi

Różnorodność przedsiębiorstw europejskich 
w tych dziedzinach jest wprawdzie jednym z 
atutów i szans dla Europy, powoduje ona 
jednak, że podejście do podobnych 
problemów jest selektywne. Problemami 
tymi można się lepiej zająć poprzez 
wzmożoną współpracę i wymianę wiedzy, 
na przykład w zakresie nowych metodologii, 

Różnorodność przedsiębiorstw europejskich 
w tych dziedzinach jest wprawdzie jednym z 
atutów i szans dla Europy, powoduje ona 
jednak, że podejście do podobnych 
problemów jest selektywne. Problemami 
tymi można się lepiej zająć poprzez 
wzmożoną współpracę i wymianę wiedzy, 
na przykład w zakresie nowych metodologii, 
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procesów i norm będących wynikiem zmian 
w prawodawstwie UE.

procesów i norm będących wynikiem zmian 
w prawodawstwie UE. W celu zaradzenia 
lukom w komunikacji oraz poprawy
współpracy w dziedzinie europejskich 
badań nad rolnictwem, korzystne byłoby 
utworzenie i rozwój platform 
internetowych.

Or. de

Uzasadnienie

Wspólna platforma internetowa jest odpowiednim środkiem do nawiązania kontaktu w celu 
usprawnienia współpracy na poziomie unijnym oraz lepszego wykorzystania współdziałania.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 29
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Uzasadnienie, 

ustęp 2a (nowy)

Różnorodność przedsiębiorstw europejskich 
w tych dziedzinach jest wprawdzie jednym z 
atutów i szans dla Europy, powoduje ona 
jednak, że podejście do podobnych 
problemów jest selektywne. Problemami 
tymi można się lepiej zająć poprzez 
wzmożoną współpracę i wymianę wiedzy, 
na przykład w zakresie nowych metodologii, 
procesów i norm będących wynikiem zmian 
w prawodawstwie UE.

Różnorodność przedsiębiorstw europejskich 
w tych dziedzinach jest wprawdzie jednym z 
atutów i szans dla Europy, powoduje ona 
jednak, że podejście do podobnych 
problemów jest selektywne. Problemami 
tymi można się lepiej zająć poprzez 
wzmożoną współpracę i wymianę wiedzy, 
na przykład w zakresie nowych metodologii, 
procesów i norm będących wynikiem zmian 
w prawodawstwie UE.

Należy również położyć nacisk na badania 
stosowane oraz optymalne 
rozpowszechnianie wyników tych badań. 
Ogólnie rzecz biorąc, zagadnienie 
udostępniania wyników badań jest 
niezwykle ważne, jeżeli wysiłki naukowców 
mają stanowić istotny wkład w zmagania z 
problemami i wyzwaniami stojącymi przed 
sektorem rolnictwa. Równie ważne jest, by 
badania w dziedzinie rolnictwa 
odpowiadały potrzebom, wymogom i 
wyzwaniom tego sektora.

Or. el
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Uzasadnienie

Problem komunikacji pomiędzy sektorami badawczym i rolnictwa oraz pomiędzy 
środowiskiem naukowym i całością społeczeństwa powinien być jednym z kluczowych 
tematów rozpatrywanych przy wyznaczaniu celów, planowaniu i realizacji programów badań. 
Wszystko staje się daremne, jeżeli badania nie odpowiadają potrzebom rolników oraz całego 
sektora i pozostają w alienacji w stosunku do wyzwań, którym mają sprostać.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 30
Załącznik I, I WSPÓŁPRACA, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 

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 
przewidziano również elastyczny sposób 
podejścia do nowych potrzeb politycznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do nowych 
trendów społecznych i ekonomicznych.

Kilka Europejskich Platform 
Technologicznych przyczynia się do 
ustalenia wspólnych priorytetów 
badawczych w dziedzinach takich jak 
genomika roślin i biotechnologia, 
utrzymywanie niezmodyfikowanej 
genetycznie różnorodności biologicznej w 
rolnictwie i leśnictwie, leśnictwo i oparte na 
nim sektory przemysłu, ogólne zdrowie 
zwierząt, hodowla zwierząt, zrównoważone 
wykorzystanie gruntów, 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 
przewidziano również elastyczny sposób 
podejścia do nowych potrzeb politycznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do nowych 
trendów społecznych i ekonomicznych.

Or. en
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Poprawkę złożył Thijs Berman

Poprawka 31
Załącznik I, I WSPÓŁPRACA, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 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, metabonomika a także 
biologia systemów, oraz technologiami 
konwergencyjnymi w odniesieniu do 
mikroorganizmów, w tym badania nad 
metagenomem, roślin i zwierząt, w tym 
ochrona i zrównoważone wykorzystywanie 
ich bioróżnorodności; ulepszone rośliny 
uprawne i systemy produkcyjne w całej ich 
różnorodności, łącznie z ekologicznym 
i zrównoważonym rolnictwem, programami 
produkcji rolnej wysokiej jakości oraz 
wpływem organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO) a także wpływem 
gatunków pochodzenia obcego; 
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 w tym badania 
epidemiologiczne, badania nad 
szczepionkami i diagnostyka, łącznie z 
chorobami odzwierzęcymi i chorobami 
związanymi z żywieniem zwierząt; 
bezpieczne usuwanie padłych zwierząt; 
ochrona oraz zrównoważone zarządzanie i 
wykorzystywanie żywych zasobów 
wodnych, badania nad opracowaniem
instrumentów potrzebnych i 
wykorzystywanych, zarówno w Europie jak 
i krajach rozwijających się, przez 
decydentów i inne podmioty w zakresie 
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 
(kształtowanie krajobrazu, metody 
zarządzania gruntami, itp.).
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Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienia czynią treść tekstu bardziej zrozumiałą i konkretyzują go, między innymi 
poprzez uwypuklenie potrzeby wspierania wszystkich aspektów badań w dziedzinie genetyki 
oraz epidemiologii i zdrowia zwierząt.

Należy poświęcić więcej uwagi wpływowi gatunków pochodzenia obcego oraz sposobom 
radzenia sobie, na poziomie regionalnym i europejskim, z problemem szkodliwych następstw 
stosowania genetycznie zmodyfikowanych roślin.

Konieczne są nie tylko badania nad przyszłymi instrumentami, ale również ocena już 
istniejących instrumentów i metod w dziedzinie zarządzania rozwojem wsi i rolnictwem.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 32
Załącznik I, I WSPÓŁPRACA, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 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 

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 ochrona i zrównoważone 
wykorzystywanie ich genetycznie 
niemodyfikowanej bioróżnorodności oraz 
genetycznych zasobów na farmie i w ich 
naturalnym otoczeniu; ulepszone rośliny 
uprawne i systemy produkcyjne, łącznie z 
rolnictwem ekologicznym oraz innymi 
zrównoważonymi systemami rolnymi o 
niskim nakładzie energii, programami 
produkcji rolnej wysokiej jakości oraz 
wpływem organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO); zrównoważone, 
konkurencyjne i wielofunkcyjne rolnictwo 
oraz leśnictwo; zintegrowany rozwój 
obszarów wiejskich, łącznie z aspektami 
udziału społeczeństwa obywatelskiego w 
planowaniu i podejmowaniu decyzji; 
dobrostan zwierząt, ich hodowla i produkcja; 
zdrowie roślin; zrównoważone i 
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rozwoju obszarów wiejskich (kształtowanie 
krajobrazu, metody zarządzania gruntami, 
itp.).

konkurencyjne rybołówstwo oraz 
akwakultura; choroby zakaźne zwierząt, 
łącznie z chorobami odzwierzęcymi; inne 
zagrożenia dla trwałości i bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w żywność przy produkcji 
żywności (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi i wyczerpaniem zasobów 
ropy naftowej); bezpieczne usuwanie, 
przetwarzanie uszlachetniające i utylizacja
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.).

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważenie produkcji żywności oraz zarządzania zasobami jest głównym przedmiotem 
działania.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 33
Załącznik I, I Współpraca, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 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 

● 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), a także badaniami nad 
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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.).

koegzystencją genetycznie 
zmodyfikowanych, konwencjonalnych i 
organicznych roślin uprawnych; 
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.).

Or. el

Uzasadnienie

Zagadnienie koegzystencji jest niezwykle ważnym problemem stojącym przed sektorem 
rolnictwa w chwili obecnej i będzie nim również w przyszłości. Ważne jest, by rozpocząć 
badania nad jego rozwiązaniem.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 34
Załącznik I, I WSPÓŁPRACA, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 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 

„Od stołu do gospodarstwa”: żywność, 
zdrowie i dobre samopoczucie: społeczne, 
kulturowe, 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 i alergie; korzyści dla zdrowia 
wynikające z pewnych rodzajów żywności i 
diet; innowacyjne technologie obróbki, 
transportu i sprzedaży żywności i paszy 
(łącznie z redukcją opakowania i odległości 
na jaka jest transportowana żywność); 
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łańcuch pokarmowy/paszowy; koncepcja 
ogólnego łańcucha pokarmowego 
(obejmującego żywność pochodzenia 
morskiego); możliwość odtworzenia historii 
produktu.

podnoszenie chemicznej i biologicznej
jakości i bezpieczeństwa żywności, napojów 
i paszy; integralność oraz zrównoważenie (i 
kontrole) łańcucha pokarmowego; wpływ 
środowiska na łańcuch 
pokarmowy/paszowy; koncepcja ogólnego 
łańcucha pokarmowego (obejmującego 
żywność pochodzenia morskiego); 
możliwość odtworzenia historii produktu.

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 35
Załącznik I, I WSPÓŁPRACA, Tematy, 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Działania, 

ustęp 3

Ulepszone rośliny 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.

Ulepszone rośliny 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, 
zrównoważone i bazujące na energii 
odnawialnej systemy hodowli, bioprocesy i 
biorafinerie; biokataliza; leśnictwo oraz 
produkty i procesy leśne; odtworzenie 
środowiska i czystość procesów 
przetwarzania.

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 36
Załącznik II, ORIENTACYJNY PODZIAŁ; Współpraca, Żywność, rolnictwo i 

biotechnologia

Żywność, rolnictwo i biotechnologia:
2455 mln EUR

Żywność, rolnictwo i biotechnologia:
2455 mln EUR; nie więcej, niż 50% tej 
kwoty zostanie wydane na projekty z 
dziedziny biotechnologii.
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