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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Le 7ème Programme Cadre de l'Union européenne est au cœur de la stratégie de Lisbonne, et 
on ne peut qu'applaudir à la décision de la Commission européenne de doubler son enveloppe 
financière à plus de 70 milliards d'euros, pour la période 2007-2013.

Ce doublement portera les dépenses publiques totales en R&D de l'Union européenne à 0,96 
% du PIB. Loin d'être une extravagance financière, il s'agit tout simplement de respecter les 
engagements pris par le Conseil européen, qui, à deux reprises, en mars 2002 et en mars 2005, 
a fixé à 3 % du PIB de l'UE l'objectif de l'effort européen en matière de recherche.

Ce montant de 72 milliards représente donc bien un minimum. Or, l'impasse dans laquelle se 
trouvent les discussions sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 fait peser 
une lourde hypothèque sur cet objectif. Pourtant, il est plus que temps pour les européens de 
faire des investissements en R&D à la hauteur de leurs ambitions. Le financement de certains 
des domaines essentiels de recherche par des bailleurs de fonds uniquement privés semble 
hautement improbable. Leur développement dépend donc bien en grande partie de 
l'intervention de soutiens publics et, en matière de recherche, plus encore que dans tout autre 
domaine, l'Europe peut véritablement apporter une plus-value. 

Cela est particulièrement vrai pour la recherche agronomique. Pour ce secteur, un des 
principaux sujets de satisfaction – mis à part les améliorations bienvenues que sont la 
simplification des règles et des mécanismes de financement, la flexibilité accrue ou encore 
l’approche multidisciplinaire renforcée - c'est de voir l'agriculture reconnue comme un des 
neuf thèmes sur lesquels portera l'action de l'Union européenne. Dans le 6ème PC, la recherche 
agronomique était presque exclusivement limitée à la qualité et à la sûreté alimentaire ou à 
certains aspects du développement durable. Dans le 7ème PC, la Commission européenne offre 
une vision bien plus large, en proposant désormais de « créer une bioéconomie européenne 
fondée sur la connaissance (...) afin d'exploiter des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux et économiques ».

Dès la réforme de 1992, avec l'apparition des aides directes, du deuxième pilier de la PAC et 
de la nécessité d'inscrire l'agriculture dans le cadre d'un développement durable, il devenait 
clair que l'activité principale de l'agriculteur ne se résumerait plus seulement à la fonction –
évidemment essentielle - de production. Cette tendance se renforce aujourd'hui avec le 
découplage, l'écoconditionnalité et l'ouverture accentuée vers les marchés. Le métier 
d'agriculteur subit une transformation profonde qui demande le développement de nouveaux 
outils, de nouvelles connaissances et un nouveau savoir-faire. De plus, il doit faire face à une 
série de contraintes nouvelles : renforcement de la concurrence, obligations supplémentaires 
en matière d'environnement et de bien-être animal, dissociation entre la gestion courante de 
l'exploitation et la gestion de l'espace rural, évolution du métier et du statut de la profession, 
évolution du rôle de la ruralité dans la société, etc. En outre, les nouvelles technologies 
changent radicalement les potentialités de la production. Optimiser la production, en 
particulier sur le plan de la qualité et de la sûreté des produits, est devenu désormais une 
obligation commerciale. 
La "multi-fonctionnalité" est désormais devenue le concept-clé de l'agriculture européenne. Il 
appartient désormais à la recherche de favoriser la mise en oeuvre de systèmes de production 
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permettant de concilier à la fois performances économiques, environnementales et sociales. 
Les grandes lignes mises en avant par le 7ème programme-cadre dans la partie consacrée à 
l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie semblent s'inscrire dans cette dynamique.

Il est également important de reconnaître le rôle éminent de la recherche européenne pour 
d’autres continents qui n’ont, souvent, pas les moyens d’investir. La recherche en bio-
economie peut bénéficier aux pays en développement, dont l’économie dépend largement de 
l’agriculture.

Il est capital d'insister sur deux points : le développement durable et le développement rural. 
A cet égard, il est indispensable de reconsidérer les cloisonnements traditionnels qui ont 
longtemps caractérisé le monde rural. Il est désormais indispensable d'avoir une approche 
pluridisciplinaire. La recherche doit couvrir des aspects économiques et sociaux, notamment 
pour voir quelle sera la place de l'agriculture dans le développement des territoires ruraux, 
urbains et péri-urbains. La recherche doit également couvrir l'ensemble des systèmes de 
production : quelles innovations techniques ou organisationnelles mettre en place, quelles 
innovations en matière de prévention phytosanitaire et de santé animale, etc. Si la recherche 
doit être tournée vers le futur, elle doit aussi faire l'invention et l'évaluation des outils et 
instruments existants. Car, il s'agit aussi de donner aux décideurs politiques l'expertise 
nécessaire dans leurs choix stratégiques. 

C'est à ce prix que l’agriculture européenne sera à la pointe de la technologie, qu’elle 
renforcera sa compétitivité et que nos campagnes demeureront un espace vivant. Il s'agit là 
d'un enjeu qui ne se limite pas aux champs et aux prés, mais qui concerne la société dans son 
ensemble.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Odůvodnění, 

odrážka 1

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. V souladu s evropskou strategií pro 
vědy o živé přírodě vědy a biotechnologii1 to 
napomůže zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských biotechnologických a 
potravinářských společností, zejména 
technicky vyspělých malých a středních 
podniků, při současném zlepšování 
sociálního zabezpečení a dobrých životních 
podmínek. Výzkum bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců, chorob 
souvisejících se stravou, volby potravin 
a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, influenzou ptáků), 
a zároveň bude významně přispívat 
k provádění stávajících a formulování 
budoucích politik a nařízení v oblasti zdraví 
veřejnosti, zvířat a rostlin a ochrany 
spotřebitelů.

udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. V souladu s evropskou strategií pro 
vědy o živé přírodě vědy a biotechnologii2 to 
napomůže zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských biotechnologických a 
potravinářských společností, zejména 
technicky vyspělých malých a středních 
podniků, při současném zlepšování 
sociálního zabezpečení a dobrých životních 
podmínek. Výzkum potravní fyziologie 
zdravého člověka, bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců, chorob 
souvisejících se stravou, volby potravin 
a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, influenzou ptáků), 
a zároveň bude významně přispívat 
k provádění stávajících a formulování 
budoucích politik a nařízení v oblasti zdraví 
veřejnosti, zvířat a rostlin a ochrany 
spotřebitelů.

Odůvodnění

L´alimentation ne doit pas être uniquement perçue comme une source potentielle de maladies 
(obésité, allergies, EST) mais également comme contribuant à la santé de l´homme sain.

Pozměňovací návrh 2
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Činnosti, odrážka 

1

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, metabonomika, systémová 
biologie a konvergující technologie pro 

     
1 „Vědy o živé přírodě a biotechnologie – strategie pro Evropu“ - KOM(2002) 27.
2 „Vědy o živé přírodě a biotechnologie – strategie pro Evropu“ - KOM(2002) 27.
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mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologického zemědělství, programů 
kvalitní výroby a dopadů GMO; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; rozvoj venkova; 
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně zoonóz; 
bezpečné odstraňování živočišného odpadu; 
ochrana, řízení a využívání živých vodních 
zdrojů, vývoj nástrojů potřebných pro tvůrce 
politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.).

mikroorganismy, zvláště studium 
metagenomu, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy v 
jejich rozmanitosti, včetně ekologického či
řádného zemědělství, programů kvalitní 
výroby a dopadů GMO; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; rozvoj venkova; 
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat zahrnující studium 
epidemiologie, výzkum vakcín a 
diagnostiku, včetně zoonóz a chorob 
souvisejících s živočišnou potravou (BSE, 
influenza ptáků); bezpečné odstraňování 
živočišného odpadu; ochrana, řízení a 
využívání živých vodních zdrojů, vývoj 
nástrojů potřebných pro tvůrce politiky a 
jiné odpovědné osoby v zemědělství a 
rozvoji venkova (krajina, postupy správy 
půdy atd.).

Odůvodnění

Quelques compléments pour éclaircir et spécifier le contenu du texte, notamment en mettant 
l´accent sur la nécessité de soutenir la recherche génétique en tous ses aspects, et la 
recherche épidémiologique et zoö-sanitaire.

Pozměňovací návrh 3
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Činnosti, odrážka 

1

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologického zemědělství, programů 
kvalitní výroby a dopadů GMO; udržitelné, 

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

kvalitní výroby a dopadů GMO a dopadů 
útočných cizích druhů (včetně 
přeshraničních škůdců); udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; rozvoj venkova; 
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně zoonóz; 
bezpečné odstraňování živočišného odpadu; 
ochrana a udržitelné řízení a využívání 
živých vodních zdrojů; výzkum a vývoj
nástrojů potřebných a využívaných v Evropě 
i v rozvojovém světě pro tvůrce politiky a 
jiné odpovědné osoby v zemědělství a 
rozvoji venkova (krajina, postupy správy 
půdy atd.).

Odůvodnění

More attention should be given to the impact of invasive alien species and how to manage on 
a regional and European level the problem of harming results of these genetically modified 
plants. 

Also it is not only necessary to do research on future tools, but also to evaluate existing tools 
and methods in the field of decision making in rural development and agriculture.

Pozměňovací návrh 4
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Činnosti, odrážka 

2

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

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

Odůvodnění

Organic farming is not only related to sustainable agriculture (see bullet "Sustainable 
production etc.") but does also have a positive influence on health and well-being. Improved 
data processing and exchange enhance competitiveness in the food sector and should also be 
encouraged.

Pozměňovací návrh 5
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Činnosti, odrážka 

2

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

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

Odůvodnění

Il est important de soutenir la recherche sur les effets des changements mondiaux 
(environnementaux, notamment climatique) sur la chaîne alimentaire.

Pozměňovací návrh 6
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Činnosti, odrážka 

3
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Vědy o živé přírodě a biotechnologie pro 
udržitelné nepotravinářské výrobky a 
procesy: Zdokonalené plodiny, suroviny, 
mořské produkty a biomasa (včetně 
mořských zdrojů) pro energetiku, životní 
prostředí a produkty s vysokou přidanou 
hodnotou, jako jsou materiály a chemické 
látky, včetně nových zemědělských systémů, 
biologických procesů a koncepcí 
biologických rafinerií; biokatalýza; lesnictví 
a lesnické produkty a procesy; náprava 
životního prostředí a ekologičtější 
zpracování.

Vědy o živé přírodě a biotechnologie pro 
udržitelné nepotravinářské výrobky a 
procesy: Zdokonalené plodiny, suroviny, 
mořské produkty a biomasa (včetně 
mořských zdrojů) pro energetiku, životní 
prostředí a produkty s vysokou přidanou 
hodnotou, jako jsou materiály a chemické 
látky, včetně nových zemědělských systémů, 
biologických procesů a koncepcí 
biologických rafinerií; biokatalýza; lesnictví 
a lesnické produkty a procesy; náprava 
životního prostředí a ekologičtější 
zpracování, s případným zaměřením 
pozornosti na to, jak mohou podpořit 
pokrok v inovaci v Evropě i v rozvojovém 
světě.

Odůvodnění

Sustainable non-food products offer high economic potential to the EU, as well as to the 
developing world. Research should, amongst others, pay attention to complementarity and 
synergy, in order to enhance competitiveness of agriculture as a whole.

Pozměňovací návrh 7
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 4. Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie, Činnosti, odrážka 1

• Nanovědy, nanotechnologie
Vytváření nových znalostí o jevech 
závislých na rozhraní a velikosti; řízení 
vlastností materiálů pro nové aplikace na 
nanoúrovni; integrace technologií 
na nanoúrovni; samoorganizační vlastnosti; 
nanomotory; nanostroje a nanosystémy; 
metody a nástroje pro označování a 
manipulaci v nanorozměrech; 
nanotechnologie a velmi přesné technologie 
v chemii; dopad na lidskou bezpečnost, 
zdraví a prostředí; metrologie, názvosloví a 
normy; zkoumání nových koncepcí a 
přístupů pro odvětvové aplikace, včetně 
integrace a sbližování vznikajících 
technologií.

• Nanovědy, nanotechnologie
Vytváření nových znalostí o jevech 
závislých na rozhraní a velikosti; řízení 
vlastností materiálů pro nové aplikace na 
nanoúrovni; integrace technologií 
na nanoúrovni; samoorganizační vlastnosti; 
nanomotory; nanostroje a nanosystémy; 
metody a nástroje pro označování a 
manipulaci v nanorozměrech; 
nanotechnologie a velmi přesné technologie
v chemii; dopad na bezpečnost a zdraví lidí i 
zvířat, na potravinový řetězec a na životní
prostředí; metrologie, názvosloví a normy; 
zkoumání nových koncepcí a přístupů pro 
odvětvové aplikace, včetně integrace a 
sbližování vznikajících technologií.
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Odůvodnění

Les nanotechnologies peuvent avoir une influence sur les technologies médicales pour 
l´homme ainsi que pour l´animal; la recherche ne devrait pas se limiter à la santé des 
personnes. Par ailleurs, la sécurité de la chaîne alimentaire peut bénéficier, à terme, des 
nanotechnologies.

Pozměňovací návrh 8
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 4. Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie, Činnosti, odrážka 2

• Materiály
Vytváření nových znalostí o vysoce 
výkonných materiálech pro nové výrobky a 
procesy; materiály založené na znalostech, 
s vlastnostmi „na míru“; spolehlivější návrh 
a simulace; větší složitost; environmentální 
slučitelnost; integrace nanoúrovně, 
molekulární úrovně a mikroúrovně 
v chemické technologii a odvětvích 
zpracování materiálů; nové nanomateriály, 
biomateriály a hybridní materiály, včetně 
návrhu a řízení jejich zpracování.

• Materiály
Vytváření nových znalostí o vysoce 
výkonných materiálech pro nové výrobky a 
procesy; materiály založené na znalostech, 
s vlastnostmi „na míru“; spolehlivější návrh 
a simulace; větší složitost; environmentální 
slučitelnost; integrace nanoúrovně, 
molekulární úrovně a mikroúrovně 
v chemické technologii a odvětvích 
zpracování materiálů; nové nanomateriály, 
biomateriály a hybridní materiály a 
biologicky inspirované materiály (bio-
imitace) včetně návrhu a řízení jejich 
zpracování.

Odůvodnění

Il faut inclure dans le champ de recherche non seulement les nouveaux matériaux biologiques 
et hybrides mais aussi les matériaux anorganiques, c'est à dire dont les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles sont inspirées du vivant.

Pozměňovací návrh 9
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 6. Životní prostředí (včetně změny klimatu), nadpis

6. Životní prostředí (včetně změny klimatu) 6. Životní prostředí a udržitelný rozvoj
(včetně změny klimatu)

Odůvodnění

Le concept et les stratégies de développement durable méritent d'être mentionnés dans ce 
titre, puisqu'ils constituent un enjeu crucial pour l'Europe et pour le monde. (Göteborg, 2001)
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Pozměňovací návrh 10
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 6. Životní prostředí, Odůvodnění, poslední odrážka

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

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

Odůvodnění

Faire référence au secteur maritime est dans ce contexte trop spécifique et pourrait être 
source de confusion. Si l'on fait référence au secteur maritime, alors il faudrait également 
inclure une longue liste d'amendements afin d'ajouter d'autres secteurs.

Pozměňovací návrh 11
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 8. Sociálně-ekonomické a humanitní vědy, Činnosti, odrážka 

3

Hlavní trendy ve společnosti a jejich 
důsledky: například demografická změna, 
včetně stárnutí a migrace; životní styl, práce, 
rodina, otázky rovnosti žen a mužů, zdraví a 
kvalita života; trestná činnost; role obchodní 
činnosti ve společnosti a rozmanitost 
populace, vzájemné působení kultur a otázky 
související s ochranou základních práv a boj 
proti rasismu a nesnášenlivosti.

Hlavní trendy ve společnosti a jejich 
důsledky: například demografická změna, 
včetně stárnutí a migrace, urbanizace a 
rozvoj venkova; životní styl, práce, rodina, 
otázky rovnosti žen a mužů, zdraví a kvalita 
života; trestná činnost; role obchodní 
činnosti ve společnosti a rozmanitost 
populace, vzájemné působení kultur a otázky 
související s ochranou základních práv a boj 
proti rasismu a nesnášenlivosti.

Odůvodnění

One of the current trends in society is the changing place and role of rural areas. Rural 
development has to face with various social, economic and demographical challenges. We 
need more research on their social implications and on tools that may meet them effectively.


