
PA\573589PL.doc PE 360.245v00-01

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WERSJA TYMCZASOWA
2005/0043(COD)

14.7.2005

PROJEKT OPINII
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej siódmego programu ramowego 
Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007-2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Thijs Berman



PE 360.245v00-01 2/12 PA\573589PL.doc

PL

PA_Leg



PA\573589PL.doc 3/12 PE 360.245v00-01

PL

KRÓTKIE UZASADNIENIE

Siódmy program ramowy Unii Europejskiej stanowi centralny element Strategii Lizbońskiej. 
Należy zatem pochwalić decyzję Komisji Europejskiej o podwojeniu puli finansowej, która 
wynosi obecnie ponad 70 miliardów euro na lata 2007-2013.

Dzięki temu podwojeniu całość wydatków publicznych na badania i rozwój w Unii 
Europejskiej będzie wynosiła 0,96% PKB. Wspomnianej decyzji nie należy traktować jako 
ekstrawagancję finansową, chodzi jedynie o przestrzeganie zobowiązań podjętych przez Radę 
Europejską, która dwukrotnie – w marcu 2002 r. i w marcu 2005 r. – wyznaczyła pułap 3% 
PKB UE jako cel wysiłków europejskich w dziedzinie badań.

Kwota 72 miliardów stanowi zatem zaledwie minimum. Natomiast impas, w jakim znajdują 
się rozmowy w sprawie perspektyw finansowych na lata 2007-2013 odbija się niekorzystnie 
na wspomnianym założeniu. Tymczasem Europejczycy już od dawna powinni dokonywać 
inwestycji w badania i rozwój na miarę swoich ambicji. Finansowanie niektórych głównych 
dziedzin badań wyłącznie przy udziale prywatnych donatorów wydaje się dalece 
nieprawdopodobne. Ich rozwój zależy zatem w znacznej mierze od wsparcia publicznego, zaś
w przypadku badań – w jeszcze większym stopniu niż w innych dziedzinach – Europa może 
wnieść rzeczywistą wartość dodaną. 

Dotyczy to w szczególności badań rolniczych. Dla tej dziedziny główny powód do 
zadowolenia – oprócz przyjętych życzliwie udoskonaleń, jakimi są uproszczenie zasad i 
mechanizmów finansowania, zwiększona elastyczność lub wzmocnione podejście 
wielodyscyplinarne – stanowi uznanie rolnictwa jako jednego z dziewięciu tematów działania 
Unii Europejskiej. W szóstym programie ramowym badania agronomiczne były prawie 
wyłącznie ograniczone do jakości i bezpieczeństwa żywności lub niektórych aspektów 
zrównoważonego rozwoju. W siódmym programie ramowym Komisja Europejska oferuje
zdecydowanie szerszą wizję, proponując budowę „europejskiej ekologicznej gospodarki
opartej na wiedzy (...) w celu wykorzystania nowych i powstających możliwości badawczych 
zajmujących się wyzwaniami natury społecznej i ekonomicznej”.

Od czasu reformy w 1992 r. wraz z pojawieniem się pomocy bezpośredniej, drugiego filaru 
WPR i koniecznością wpisania rolnictwa w ramy zrównoważonego rozwoju stało się jasne, że 
główna działalność rolnicza nie ogranicza się wyłącznie do - zajmującej oczywiście 
zasadnicze miejsce - produkcji. Tendencja ta wzrasta obecnie wraz z rozłącznością pomocy, 
uwarunkowaniem ekologicznym i zwiększonym otwarciem rynków. Zawód rolnika podlega 
głębokim przekształceniom, które wymagają opracowania nowych narzędzi, nowej wiedzy i 
nowych umiejętności i kwalifikacji praktycznych. Ponadto musi on stawić czoła szeregowi 
nowych ograniczeń: wzmocnieniu konkurencji, dodatkowym obowiązkom w dziedzinie 
środowiska i dobrostanu zwierząt, rozdziałowi zarządzania bieżącego gospodarstwem od
zarządzania obszarami wiejskimi, zmianie zawodu i statutu, zmianie roli wsi w 
społeczeństwie, itp. Ponadto nowe technologie zmieniają radykalnie potencjalność produkcji. 
Optymalizacja produkcji, w szczególności na płaszczyźnie jakości i pewności produktów, 
stała się obecnie obowiązkiem handlowym. 
„Wielofunkcyjność” stała się kluczowym pojęciem rolnictwa europejskiego. Zatem badania 
muszą obecnie sprzyjać wdrażaniu systemów produkcji pozwalających na pogodzenie 
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osiągnięć z zakresu gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Główne wytyczne określone w 
siódmym programie ramowym poświęcone częściowo żywieniu, rolnictwu i biotechnologii 
wydają się wpisywać w tę dynamikę.

Niemniej ważne jest również uznanie istotnej roli, jaką pełni nauka europejska w stosunku do 
innych kontynentów, które często nie dysponują środkami na inwestycje. Badania w zakresie 
gospodarki biologicznej mogą być korzystne dla krajów rozwijających się, w których 
gospodarka jest w znacznym stopniu uzależniona od rolnictwa.

Należy położyć nacisk na dwie kwestie: zrównoważony rozwój i rozwój wsi. W tym 
względzie należy ponownie rozważyć tradycyjne podziały, które od dawna stanowią cechę 
charakterystyczną środowiska wiejskiego. W chwili obecnej niezbędne jest podejście 
wielopłaszczyznowe. Badania muszą obejmować aspekty gospodarcze i społeczne, w 
szczególności aby sprawdzić, jakie jest miejsce rolnictwa w rozwoju obszarów wiejskich, 
miejskich i okołomiejskich. Badania muszą również obejmować wszystkie systemy 
produkcji: innowacje techniczne lub organizacyjne do wdrożenia, innowacje w dziedzinie 
prewencji fitosanitarnej i zdrowia zwierząt itp. Jeżeli badania mają być kontynuowane w 
przyszłości, muszą obejmować również opracowywanie i ocenę istniejących narzędzi i 
instrumentów. Chodzi bowiem również o zapewnienie decydentom politycznym ekspertyzy 
niezbędnej do dokonania strategicznych wyborów.

Tylko wówczas rolnictwo europejskie osiągnie wysoki rozwój technologiczny, wzmocni 
konkurencyjność, a europejskie wsie staną się tętniącą życiem przestrzenią. Jest to wyzwanie, 
które nie ogranicza się do pól i łąk, lecz dotyczy całego społeczeństwa.

POPRAWKI

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

Projekt rezolucji legislacyjnej

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Załącznik I, I Współpraca, Temat 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Uzasadnienie 

akapit pierwszy

Innowacje i postęp wiedzy w zakresie 
zrównoważonego zarządzania, produkcji i 
wykorzystania zasobów biologicznych 
(mikroorganizmów, roślin, zwierząt) 

Innowacje i postęp wiedzy w zakresie 
zrównoważonego zarządzania, produkcji i 
wykorzystania zasobów biologicznych 
(mikroorganizmów, roślin, zwierząt) 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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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 biotechnologii1 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.

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 biotechnologii2, 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 fizjologią żywienia 
osób zdrowych, 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.

Uzasadnienie

Żywienie nie musi być postrzegane wyłącznie jako potencjalne źródło chorób (otyłości, 
alergii, zakaźnej encefalopatii gąbczastej), lecz również jako element przyczyniający się do 
zdrowia osób zdrowych.

Poprawka 2
Załącznik I, I Współpraca, Temat 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Działania akapit 

pierwszy

Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska 
lądowego, leśnego i wodnego: umożliwianie 

Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska
lądowego, leśnego i wodnego: umożliwianie 

     
1 „Nauka o organizmach żywych i biotechnologia - Strategia dla Europy” - COM(2002) 27.
2 „Nauka o organizmach żywych i biotechnologia - Strategia dla Europy” - COM(2002) 27.



PE 360.245v00-01 6/12 PA\573589PL.doc

PL

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.).

badań, łącznie z tzw. technologiami 
„omika”, takimi jak genomika, proteomika, 
metabolomika, metabonomika a także 
biologia systemów, oraz technologiami 
konwergencyjnymi w odniesieniu do 
mikroorganizmów, w szczególności badań 
nad metagenomem, roślin i zwierząt, w tym 
wykorzystywanie ich bioróżnorodności; 
ulepszone rośliny uprawne i systemy 
produkcyjne w ramach ich różnorodności,
łącznie z rolnictwem ekologicznym lub 
racjonalnym, 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 w tym badania 
epidemiologiczne, badania nad 
szczepionkami i diagnostyka, łącznie z 
chorobami odzwierzęcymi i chorobami 
związanymi z żywieniem zwierząt (BSE, 
grypa ptasia); 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.).

Uzasadnienie

Kilka uzupełnień celem wyjaśnienia i sprecyzowania treści, w szczególności poprzez 
zwrócenie uwagi na konieczność wspierania badań genetycznych we wszystkich aspektach 
oraz badań epidemiologicznych i zoosanitarnych.

Poprawka 3
Załącznik I, I Współpraca, Temat 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 

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

Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska
lądowego, leśnego i wodnego: umożliwianie 
badań, łącznie z tzw. technologiami 
„omika”, takimi jak genomika, proteomika, 
metabolomika, biologia systemów, oraz 
technologiami konwergencyjnymi w 
odniesieniu do mikroorganizmów, roślin i 
zwierząt, w tym ochrona i zrównoważone 
wykorzystywanie ich bioróżnorodności; 
ulepszone rośliny uprawne i systemy 
produkcyjne, łącznie z rolnictwem 
ekologicznym, programami produkcji rolnej 
wysokiej jakości oraz wpływem 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
(GMO), oraz wpływem inwazyjnych 
gatunków obcych (w tym transgranicznych 
szkodników); 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 oraz zrównoważone zarządzanie i 
wykorzystywanie żywych zasobów 
wodnych; badanie i opracowanie 
instrumentów potrzebnych i używanych, 
zarówno w Europie jak i w krajach 
rozwijających się, przez decydentów i inne 
podmioty w zakresie rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich (kształtowanie 
krajobrazu, metody zarządzania gruntami, 
itp.).

Uzasadnienie

Powinno się poświęcać więcej uwagi wpływowi inwazyjnych gatunków obcych i sposobom 
radzenia sobie z problemem szkodliwych skutków tych genetycznie zmodyfikowanych roślin 
na poziomie regionalnym i europejskim. 

Trzeba przeprowadzić badania nie tylko nad przyszłymi instrumentami, ale także ocenić 
instrumenty istniejące i metody stosowane przy podejmowaniu decyzji w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich i rolnictwa.
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Poprawka 4
Załącznik I, I Współpraca, Temat 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, 

Działania akapit drugi

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

„Od 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; 
w tym wpływ, jakość i bezpieczeństwo 
żywności organicznej; integralność (i 
kontrole) łańcucha pokarmowego; wpływ 
środowiska na łańcuch 
pokarmowy/paszowy; koncepcja ogólnego
łańcucha pokarmowego (obejmującego 
żywność pochodzenia morskiego); 
możliwość odtworzenia historii produktu; 
opracowywanie systemów służących 
zharmonizowanemu podejściu do danych 
na temat żywności pochodzących z
wymiany.

Uzasadnienie

Uprawa organiczna wiąże się nie tylko ze zrównoważonym rolnictwem (patrz akapit
„Zrównoważona produkcja itd."), lecz ma także pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. 
Ulepszone przetwarzanie i wymiana danych zwiększają konkurencyjność w sektorze żywności 
i je także należy promować.

Poprawka 5
Załącznik I, I Współpraca, Temat 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Działania akapit 

drugi

„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 

„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 
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pochodzenia żywieniowego, w tym otyłość; 
innowacyjne technologie obróbki żywności i 
paszy (łącznie z pakowaniem); podnoszenie 
chemicznej i mikrobiologicznej jakości i 
bezpieczeństwa żywności, napojów i paszy; 
integralność (i kontrole) łańcucha 
pokarmowego; wpływ środowiska na 
łańcuch pokarmowy/paszowy; koncepcja 
ogólnego łańcucha pokarmowego 
(obejmującego żywność pochodzenia 
morskiego); możliwość odtworzenia historii 
produktu.

pochodzenia żywieniowego, w tym otyłość; 
innowacyjne technologie obróbki żywności i 
paszy (łącznie z pakowaniem); podnoszenie 
chemicznej i mikrobiologicznej jakości i 
bezpieczeństwa żywności, napojów i paszy; 
integralność (i kontrole) łańcucha 
pokarmowego; wpływ środowiska na 
łańcuch pokarmowy/paszowy; odporność i 
dostosowanie łańcucha pokarmowego do 
zmian ogólnych (koszty energii, zmiany 
klimatyczne itp.); koncepcja ogólnego 
łańcucha pokarmowego (obejmującego 
żywność pochodzenia morskiego); 
możliwość odtworzenia historii produktu.

Uzasadnienie

Należy wspierać badania nad skutkami zmian na płaszczyźnie światowej (związanych ze 
środowiskiem, w szczególności klimatem) dla łańcucha pokarmowego.

Poprawka 6
Załącznik I, I Współpraca, Temat 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Działania akapit 

trzeci

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

Nauki o życiu i biotechnologia na rzecz 
zrównoważonych produktów i procesów
nieżywnościowych: 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, w miarę możliwości 
zwracając uwagę na to, jak mogą one 
przyspieszyć tworzenie innowacji zarówno 
w Europie jak i w krajach rozwijających 
się.

Uzasadnienie

Zrównoważone produkty nieżywnościowe reprezentują znaczny potencjał gospodarczy dla UE 
jak również dla krajów rozwijających się. W badaniach powinno się między innymi zwrócić 
uwagę na komplementarność i synergię w celu zwiększenia konkurencyjności całego 
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rolnictwa.

Poprawka 7
Załącznik I, I Współpraca, Temat 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne, Działania akapit pierwszy

• Nanonauki, nanotechnologie
Tworzenie nowej wiedzy w zakresie 
interfejsów oraz zjawisk zależnych od 
rozmiaru; nanoskopijna kontrola 
właściwości materiału służącego nowym 
zastosowaniom; integracja technologii 
nanometrycznych; właściwości 
samoskładania; nanomotory; nanomaszyny i 
nanosystemy; metody i narzędzia służące do 
pomiarów i operowania w nanoskopijnej 
skali; nanotechnologie oraz wysoce 
precyzyjne technologie wykorzystywane w 
chemii; wpływ na bezpieczeństwo
człowieka, zdrowie i środowisko; 
metrologia, nazewnictwo i normy; badania 
nowych koncepcji i podejść dla zastosowań 
sektorowych, łącznie z integracją i 
konwergencją powstających technologii.

• Nanonauki, nanotechnologie
Tworzenie nowej wiedzy w zakresie 
interfejsów oraz zjawisk zależnych od 
rozmiaru; nanoskopijna kontrola 
właściwości materiału służącego nowym 
zastosowaniom; integracja technologii 
nanometrycznych; właściwości 
samoskładania; nanomotory; nanomaszyny i 
nanosystemy; metody i narzędzia służące do 
pomiarów i operowania w nanoskopijnej 
skali; nanotechnologie oraz wysoce 
precyzyjne technologie wykorzystywane w 
chemii; wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie 
człowieka oraz zwierząt, na łańcuch 
pokarmowy i środowisko; metrologia, 
nazewnictwo i normy; badania nowych 
koncepcji i podejść dla zastosowań 
sektorowych, łącznie z integracją i 
konwergencją powstających technologii.

Uzasadnienie

Nanotechnologie mogą mieć wpływ na technologie medyczne dla ludzi i zwierząt; badania nie 
mogą ograniczać się do zdrowia ludzi. Ponadto bezpieczeństwo łańcucha pokarmowego może 
opierać się w przyszłości na nanotechnologiach.

Poprawka 8
Załącznik I, I Współpraca, Temat 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne, Działania akapit drugi
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• Materiały
Tworzenie nowej wiedzy w zakresie 
materiałów o wysokich parametrach 
technologicznych wykorzystywanych do 
nowych produktów i procesów; materiały 
oparte na wiedzy o właściwościach 
odpowiadających ich zastosowaniu; większa 
niezawodność projektowania i symulacji; 
większa złożoność; znośność dla 
środowiska; włączenie nano, molekuło-, 
makro- poziomów do technologii 
chemicznej oraz sektorów przemysłu 
zajmujących się przetwarzaniem materiałów; 
nowe nanomateriały, biomateriały oraz 
materiały hybrydowe, łącznie z 
projektowaniem i kontrolą ich wytwarzania.

• Materiały
Tworzenie nowej wiedzy w zakresie 
materiałów o wysokich parametrach 
technologicznych wykorzystywanych do 
nowych produktów i procesów; materiały 
oparte na wiedzy o właściwościach 
odpowiadających ich zastosowaniu; większa 
niezawodność projektowania i symulacji; 
większa złożoność; znośność dla 
środowiska; włączenie nano, molekuło-, 
makro- poziomów do technologii 
chemicznej oraz sektorów przemysłu 
zajmujących się przetwarzaniem materiałów; 
nowe nanomateriały, biomateriały oraz 
materiały hybrydowe i materiały 
inspirowane środowiskiem biologicznym 
(bio-mimetyzm) łącznie z projektowaniem i 
kontrolą ich wytwarzania.

Uzasadnienie

Do zakresu badań należy włączyć nie tylko nowe materiały biologiczne i hybrydowe, lecz 
również materiały anorganiczne, tj. których cechy strukturalne i funkcjonalne są inspirowane 
środowiskiem żywym.

Poprawka 9
Załącznik I, I Współpraca, Temat 6. Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), tytuł

6. Środowisko (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi)

6. Środowisko i zrównoważony rozwój 
(łącznie ze zmianami klimatycznymi)

Uzasadnienie

Pojęcie strategii zrównoważonego rozwoju zasługuje na uwzględnienie w tytule, ponieważ 
stanowi zasadnicze wyzwanie dla Europy i świata. (Göteborg, 2001)

Poprawka 10
Załącznik I, I Współpraca, Temat 6. Środowisko, Uzasadnienie akapit ostatni

Poniżej przedstawiono grupę działań, z 
których wiele jest bezpośrednio związanych 
z potrzebami politycznymi. Jednakże 
dodatkowe wsparcie może zostać udzielone 
powstającym nowym potrzebom 

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

politycznym, na przykład odnoszącym się do 
ocen wpływu na zrównoważony rozwój w 
różnych obszarach polityk UE, działań 
będących wynikiem postanowień z Kioto 
dotyczących zmian klimatycznych oraz 
nowych polityk środowiskowych.

Uzasadnienie

Odniesienie do sektora morskiego jest w tym kontekście zbyt szczegółowe i mogłoby być 
źródłem niezrozumienia. W przypadku odniesienia do sektora morskiego należałoby również 
umieścić długi wykaz poprawek, aby dodać inne sektory.

Poprawka 11
Załącznik I, I Współpraca, Temat 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 

Działania akapit trzeci

Główne tendencje w społeczeństwie i ich 
konsekwencje: zmiany demograficzne 
łącznie ze starzeniem się społeczeństwa i 
migracją; style życia, praca, rodzina, kwestie 
płci kulturowej, zdrowie i jakość życia; 
przestępczość; rola przedsiębiorstw w 
społeczeństwie i zróżnicowaniu populacji, 
interakcje kulturowe oraz kwestie związane 
z ochroną podstawowych praw człowieka 
oraz zwalczaniem rasizmu i nietolerancji.

Główne tendencje w społeczeństwie i ich 
konsekwencje: zmiany demograficzne 
łącznie ze starzeniem się społeczeństwa i 
migracją, urbanizacją i rozwojem obszarów 
wiejskich; style życia, praca, rodzina, 
kwestie płci kulturowej, zdrowie i jakość 
życia; przestępczość; rola przedsiębiorstw w 
społeczeństwie i zróżnicowaniu populacji, 
interakcje kulturowe oraz kwestie związane 
z ochroną podstawowych praw człowieka 
oraz zwalczaniem rasizmu i nietolerancji.

Uzasadnienie

Jednym z istniejącym obecnie w społeczeństwie trendów jest zmieniające się miejsce i rola 
obszarów wiejskich. Przed rozwojem wsi stoją różne wyzwania społeczne, gospodarcze i 
demograficzne. Potrzebujemy więcej badań nad ich społecznymi skutkami oraz nad 
instrumentami, które pomogłyby skutecznie im sprostać.


