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KORT BEGRUNDELSE

Landbrugserhvervet og fødevareindustrien i EU må nu i sine bestræbelser på at opfylde 
Lissabon-strategien søge at blive mere konkurrencedygtige på internationalt plan gennem 
innovation, ved at udnytte teknologiske fremskridt og ved fortsat at højne 
kvalitetsstandarderne. Forskningen har allerede ydet et stort bidrag til en bæredygtig 
udvikling af landdistrikterne og støttet landbrugerne og fødevareindustrien, således at de har 
kunnet opfylde EU-borgernes stigende efterspørgsel efter forskelligartede og sunde produkter.
Gennem innovation har forskningen hjulpet fødevareindustrien til at opnå en central placering 
i den europæiske og internationale økonomi.

Nu er der mere end nogen sinde behov for forskningens bidrag, således at det bæredygtige 
landbrug i Den Europæiske Union kan bevares og styrkes. Det er nødvendigt, at forskningen i 
Den Europæiske Union holder trit med igangværende internationale forskningsaktiviteter og 
teknologiske udviklinger, hvis den skal bistå landbrugerne, så de kan leve op til 
udfordringerne i den nye fælles landbrugspolitik, og hvis den skal bidrage til at skabe 
bæredygtig vækst i en stadig mere globaliseret økonomi.

I det sjette rammeprogram (2002-2006) var landbrugsforskning næsten udelukkende 
begrænset til fødevarekvalitet og -sikkerhed. I det syvende rammeprogram (2007-2013) 
anvender Kommissionen en langt bredere tilgang, idet den foreslår at opbygge "en europæisk 
videnbaseret bioøkonomi (...), udnytte nye og opdukkende forskningsmuligheder til at 
imødegå sociale og økonomiske udfordringer". Forslaget vier et kapitel til "Fødevarer, 
landbrug og bioteknologi" (tema 2). Landbrugsforskning behandles desuden under tema 5 om 
energi og under tema 6 om miljø.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens bredere tilgang og kan kun bifalde afgørelsen om 
at forhøje budgettet for det syvende rammeprogram i forhold til den tidligere programperiode.

For at gennemføre det syvende rammeprogram forelægger Kommissionen fem 
"særprogrammer". Det første vedrører Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner. De fire 
andre er "Samarbejde", "Idéer", "Mennesker" og "Kapacitet". Det særprogram, der behandles 
her, er særprogrammet om samarbejde.

Særprogrammet om samarbejde har navnlig til formål at skaffe EU en førerposition på 
centrale områder via et samarbejde mellem erhvervslivet og forskningsinstitutionerne. Der vil 
blive ydet støtte til en lang række forskningsaktiviteter, der gennemføres i et tværnationalt 
samarbejde, fra samarbejdsprojekter og netværk til samordning af forskningsprogrammer.

Programmet om samarbejde er opdelt i ni underprogrammer, der vil fungere selvstændigt og 
samtidig være sammenhængende og muliggøre fælles tilgange på tværs af temaerne til 
forskningsemner af fælles interesse. Det foreslåede budget for tema 2 "Fødevarer, landbrug og 
bioteknologi" er på 2,45 mia. €. Det foreslåede budget er nødvendigt med henblik på de 
talrige indsatsområder, der er omfattet af dette tema (landbrug, fiskeri, skovbrug osv.).

Ordføreren er generelt tilfreds med Kommissionens forslag. De vigtigste ideer synes at 
harmonere med ordførerens opfattelse, navnlig idet landbrug anerkendes som et af de ni 
tematiske områder, inden for hvilke EU's foranstaltninger vil finde anvendelse.
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Ordføreren er dog af den opfattelse, at der er behov for en vis finjustering, og han foreslår 
derfor flere ændringsforslag, navnlig til tema 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi".

• Landbrugets multifunktionelle rolle bør understreges stærkere. Forskningen bør 
fremme gennemførelsen af produktionssystemer, der kan kombinere den økonomiske, 
miljømæssige og sociale indsats.

• Forskning i klimaændringer bør desuden indgå i aktiviteterne under tema 2, da en 
tilpasning af landbruget til klimaændringer synes væsentlig.

• En bedre samordning mellem forskerne i Europa samt en bedre formidling af 
forskningsresultater bør støttes.

• Det bør understreges, at Kommissionen bør være konsekvent og knytte konkrete 
aktiviteter til de hovedlinjer, der er fastlagt. Når der under hovedlinjerne i tema 2 
specifikt henvises til forskningens bidrag til den fælles landbrugspolitik, den fælles 
politik for dyrevelfærd, EU's skovbrugsstrategi og den fælles fiskeripolitik, er det også 
nødvendigt at knytte konkrete aktiviteter hertil.

Sluttelig mener ordføreren, at bør lægges særlig vægt på en effektiv samordning på grund af 
den eventuelle overlapning mellem temaet om "Fødevarer, landbrug og bioteknologi" og 
andre tematiske områder. Derfor tilskynder han til en fælles tilgang på tværs af temaerne og 
opfordrer til et samarbejde på tværs af de forskellige temaområder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Mål, afsnit 1

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, udnytte 
nye og opdukkende forskningsmuligheder til 
at imødegå sociale og økonomiske 
udfordringer: den stigende efterspørgsel 
efter sikrere og sundere fødevarer af høj 
kvalitet, der er fremstillet under hensyntagen 
til dyrevelfærd og de lokale 
landbrugsforhold, bæredygtig anvendelse og 
produktion af vedvarende bioressourcer, den 

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, udnytte 
nye og opdukkende forskningsmuligheder til 
at imødegå sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer: den stigende 
efterspørgsel efter sikrere og sundere 
fødevarer af høj kvalitet, der er fremstillet 
under hensyntagen til landbrugets 
multifunktionelle rolle, dyrevelfærd og de 
lokale landbrugsforhold, bæredygtig 
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voksende risiko for epizootiske og 
zoonotiske sygdomme og fødevarerelaterede 
lidelser og truslen mod en bæredygtig og 
sikker landbrugs- og fiskeriproduktion, 
navnlig som følge af klimaændringerne.

anvendelse og produktion af vedvarende 
bioressourcer, den voksende risiko for 
epizootiske og zoonotiske sygdomme og 
fødevarerelaterede lidelser og andre
indsatser for at udelukke foderrelaterede 
sygdomme og truslen mod en bæredygtig og 
sikker landbrugs- og fiskeriproduktion og 
fødekædens modstandskraft og 
tilpasningsevne, som er en følge af de 
globale forandringer såsom 
klimaændringerne og 
energiomkostningerne.

Begrundelse

Forskningen bør fremme gennemførelsen af produktionssystemer, der kan kombinere den 
økonomiske, miljømæssige og sociale indsats. Landbrugets multifunktionelle rolle bør i højere 
grad understreges.

Bæredygtig udvikling hviler på tre søjler: sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer.

Virkningerne af foder samt de sygdomme, de kan medføre, såsom kogalskab er fortsat et 
vigtigt område for landbrugsforskningen.

Det er vigtigt at forske i de virkninger, som de globale forandringer (navnlig 
klimaændringerne) har på fødekæden.

Ændringsforslag 2
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Hovedlinier, afsnit 1

Dette tema skal styrke videngrundlaget, 
skabe innovation og tilvejebringe den 
nødvendige politiske beslutningsstøtte for 
opbygningen og udviklingen af en 
europæisk videnbaseret bioøkonomi.
Forskningen fokuserer på bæredygtig 
forvaltning, produktion og anvendelse af 
biologiske ressourcer, primært med afsæt i 
biovidenskaberne og bioteknologien og i 
konvergens med andre teknologier, med det 
formål at fremstille nye miljøeffektive og 
konkurrencedygtige produkter fra landbrug, 
fiskeri, akvakultur, fødevareindustri, 
sundheds- og skovbrugsrelaterede industrier 
og dermed beslægtede industrier i Europa.
Forskningen vil bidrage markant til 
implementeringen og formuleringen af EU-
politikker og -lovgivning og mere specifikt 

Dette tema skal styrke videngrundlaget, 
skabe innovation og tilvejebringe den 
nødvendige politiske beslutningsstøtte for 
opbygningen og udviklingen af en 
europæisk videnbaseret bioøkonomi.
Forskningen fokuserer på bæredygtig 
forvaltning, produktion og anvendelse af 
biologiske ressourcer, bl.a. med afsæt i 
biovidenskaberne og bioteknologien og i 
konvergens med andre teknologier, med det 
formål at fremstille nye miljøeffektive og 
konkurrencedygtige produkter fra landbrug, 
fiskeri, akvakultur, fødevareindustri, 
sundheds- og skovbrugsrelaterede industrier 
og dermed beslægtede industrier i Europa.
Forskningen vil bidrage markant til 
implementeringen og formuleringen af EU-
politikker og -lovgivning og mere specifikt 
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understøtte den fælles landbrugspolitik, 
behandlingen af landbrugs- og 
handelsrelaterede spørgsmål og 
lovgivningen om henholdsvis 
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, kontrol 
med dyresygdomme, dyrevelfærd, miljø og 
biodiversitet samt EU's skovbrugsstrategi og 
den fælles fiskeripolitik, der har til formål at 
sikre en bæredygtig udvikling inden for 
fiskeri og akvakultur. Forskningen skal 
desuden sigte mod at udvikle nye og 
videreudvikle eksisterende indikatorer til 
støtte for arbejdet med at analysere, 
formulere og overvåge politikken på disse 
områder.

understøtte den fælles landbrugspolitik, 
behandlingen af landbrugs- og 
handelsrelaterede spørgsmål og 
lovgivningen om henholdsvis 
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, kontrol 
med dyresygdomme, dyrevelfærd, 
udviklingen af landdistrikter, miljø og 
biodiversitet samt EU's skovbrugsstrategi og 
den fælles fiskeripolitik, der har til formål at 
sikre en bæredygtig udvikling inden for 
fiskeri og akvakultur. Forskningen skal 
desuden sigte mod at udvikle nye og 
videreudvikle eksisterende indikatorer til 
støtte for arbejdet med at analysere, 
formulere og overvåge politikken på disse 
områder.

Begrundelse

For at gennemføre en omfattende landbrugsforskning er det vigtigt, at hovedlinjerne i kapitlet 
om fødevarer, landbrug og bioteknologi formuleres bredt og ikke begrænses til enkelte 
metoder. Temaet bioteknologi behandles i enkeltheder i dette kapitel på et andet sted.

Forskning og formidling af innovative erfaringer som led i den strategiske komponent af 
udviklingen af landdistrikter.

Ændringsforslag 3
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Hovedlinier, afsnit 2

Især landbrugsfødevareindustrier, hvoraf 90 
% er smv'er, vil få gavn af mange af 
forskningsaktiviteterne, herunder målrettede 
formidlings- og 
teknologioverførselsaktiviteter, specielt hvad 
angår integrering og anvendelse af 
avancerede miljøeffektive teknologier, 
metoder og processer samt udarbejdelse af 
standarder. Det forventes, at nye 
højteknologiske virksomheder inden for bio-
, nano- og informations- og 
kommunikationsteknologi vil kunne bidrage 
med vigtige nyskabelser på områder som 
planteavl, forbedrede afgrøder og 
plantebeskyttelse, avanceret detekterings- og 
overvågningsteknologi med henblik på 
fødevaresikkerhed og -kvalitet samt nye 
industrielle bioprocesser.

Især landbrugsfødevareindustrier, hvoraf 90 
% er smv'er, vil få gavn af mange af 
forskningsaktiviteterne, herunder målrettede 
formidlings- og 
teknologioverførselsaktiviteter, specielt hvad 
angår integrering og anvendelse af 
avancerede miljøeffektive teknologier, 
metoder og processer samt udarbejdelse af 
standarder. Det forventes, at nye 
højteknologiske virksomheder inden for bio-
, nano- og informations- og 
kommunikationsteknologi samt robot- og 
satellitteknologi vil kunne bidrage med 
vigtige nyskabelser på områder som 
planteavl, forbedrede afgrøder og 
plantebeskyttelse, avanceret detekterings- og 
overvågningsteknologi med henblik på 
fødevaresikkerhed og -kvalitet samt nye 
industrielle bioprocesser. Desuden vil disse 
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nye virksomheder kunne udgøre en 
væsentlig faktor for udviklingen af 
landdistrikterne i EU, især hvis de 
organiserer sig i vidensnetværk og netværk 
for udveksling af innovative erfaringer
vedrørende udviklingen af landdistrikter.

Begrundelse

Robot- og satellitteknologi er nyttige redskaber i både produktions- og 
overvågningsprocesser.

Landdistrikterne i Europa, som generelt befinder sig i en kraftig stagnation på det sociale og 
økonomiske niveau, har et meget stort behov for innovative virksomheder, så de kan 
tilnærmes det europæiske niveau for udvikling og konkurrenceevne.

Ændringsforslag 4
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Hovedlinier, afsnit 3

En række europæiske teknologiplatforme 
inden for områder som plantegenomik og 
bioteknologi, skovbrug og træ- og 
papirindustrien, dyresundhed globalt set, 
husdyropdræt, fødevarer, akvakultur og 
industriel bioteknologi skal medvirke til en 
fælles prioritering af forskningsemnerne 
inden for dette tema og udvælgelse af
mulige fremtidige initiativer i stor målestok, 
f.eks. demonstrationsprojekter for 
fremstilling af primære kemikalier ud fra 
biomasse (plantecellevægge, biobrændsel, 
biopolymerer), og sikre bred deltagelse og 
integrering af alle interesserede parter. Hvor 
det er relevant, gennemføres der aktioner, 
som sikrer den fornødne samordning af 
nationale forskningsprogrammer i tæt 
samarbejde med ERA-NET-projekter, 
teknologiplatforme og andre relevante 
aktører som f.eks. Den Stående Komité for 
Landbrugsforskning (SCAR) og en eventuel 
fremtidig europæisk samordningsstruktur for 
havforskningen.

En række europæiske teknologiplatforme 
inden for områder som plantegenomik og 
bioteknologi, skovbrug og 
skovbrugssektoren, dyresundhed globalt set, 
husdyropdræt, fødevarer, akvakultur og 
industriel bioteknologi skal medvirke til en 
fælles prioritering af forskningsemnerne 
inden for dette tema og udvælgelse af 
mulige fremtidige initiativer i stor målestok, 
f.eks. demonstrationsprojekter for 
fremstilling af primære kemikalier ud fra 
biomasse (plantecellevægge, biobrændsel, 
biopolymerer), og sikre bred deltagelse og 
integrering af alle interesserede parter. Et 
prioriteret område i denne forbindelse er en 
bedre formidling af resultaterne af den 
anvendte forskning i landbrugssektoren.
Hvor det er relevant, gennemføres der 
aktioner, som sikrer den fornødne 
samordning af nationale 
forskningsprogrammer i tæt samarbejde med 
ERA-NET-projekter, teknologiplatforme og 
andre relevante aktører som f.eks. Den 
Stående Komité for Landbrugsforskning 
(SCAR) og en eventuel fremtidig europæisk 
samordningsstruktur for havforskningen.
For at lukke kommunikationshuller og 
forbedre samarbejdet i EU's
landbrugsforskning støttes desuden 
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opbygningen og udbygningen af 
internetstøttede platforme.

Begrundelse

Forskningsresultater bør koordineres bedre, idet dialogen mellem forskningsinstitutionerne 
og mellem forskerne, brugerne og forbrugerne forbedres.

Der mangler ofte grænseoverskridende kontakter. For at forbedre samarbejdet på EU-plan 
og udnytte synergieffekter bedre er en fælles internetplatform et egnet middel til at knytte 
kontakter.

Skovbrugssektoren omfatter den europæiske træ- og papirindustri.

Ændringsforslag 5
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Aktiviteter, afsnit 1, led 2

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 
for styringen af fiskeriet og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet. Hvad angår landbaserede 
biologiske ressourcer, lægges der særlig 
vægt på produktionssystemer med lavt input 
og på økologiske produktionssystemer, 
bedre ressourceforvaltning og nye 
foderstoffer samt nye planter (afgrøder og 
træer) med en bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 
struktur. Det skal støttes gennem forskning i 
nye plantesystemer og -produkters 
biosikkerhed, sameksistens og sporbarhed.
Plantesundheden skal forbedres gennem øget 
viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme og andre trusler mod 
plantesundheden og støtte til kontrollen med 
sygdomsudbrud og bedre og mere 

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem forskning i og videreudvikling af 
landbrugets produktionssystemer, udvikling 
af ny teknologi og nyt materiel, forskning i 
helt nye, forbedrede overvågningssystemer, 
udvikling af helt nye plante- og 
produktionssystemer, forbedring af det 
videnskabelige grundlag for styringen af 
fiskeriet og øget indsigt i samspillet mellem 
forskellige systemer (landbrug og skovbrug, 
fiskeri og akvakultur) baseret på en samlet 
tilgang til hele økosystemet. Hvad angår 
landbaserede biologiske ressourcer, lægges 
der særlig vægt på produktionssystemer med 
lavt input og på økologiske 
produktionssystemer, bedre 
ressourceforvaltning og nye foderstoffer 
samt nye plantekultursystemer med en 
bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 
struktur. Det skal støttes gennem forskning i 
og cost-benefit-analyser af nye 
plantesystemer og -produkters biosikkerhed, 
sameksistens og sporbarhed.
Plantesundheden skal forbedres gennem øget 
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bæredygtige værktøjer og metoder til at 
kontrollere skadevoldere. Hvad angår 
biologiske ressourcer fra vandmiljøer, 
lægges der vægt på fundamentale biologiske 
funktioner, sikre og miljøvenlige 
produktionssystemer, husdyrfoder, 
fiskeribiologi, blandet fiskeri, samspillet 
mellem fiskeriaktiviteter og det marine 
økosystem samt flådebaserede, regionale og 
flerårige forvaltningssystemer.

viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme og andre trusler mod 
plantesundheden og støtte til kontrollen med 
sygdomsudbrud og bedre og mere 
bæredygtige værktøjer og metoder til at 
kontrollere skadevoldere, især udviklingen 
af en integreret beskyttelse, biologisk 
bekæmpelse og plantebeskyttelsesmidler, 
der er mindre skadelige for miljøet og for 
menneskers sundhed. Der bør lægges 
særlig vægt på klimaændringernes 
konsekvenser for den geografiske fordeling 
af skadevolderne, og etableringen af 
netværk mellem regionerne i EU for 
kontrol bør derfor støttes. Hvad angår 
biologiske ressourcer fra vandmiljøer, 
lægges der vægt på fundamentale biologiske 
funktioner, sikre og miljøvenlige 
produktionssystemer, husdyrfoder, 
fiskeribiologi, blandet fiskeri, samspillet 
mellem fiskeriaktiviteter og det marine 
økosystem samt flådebaserede, regionale og 
flerårige forvaltningssystemer.

Begrundelse

Ud over vigtige foranstaltninger til styrkelse af bæredygtighed og konkurrenceevne, som f.eks. 
bioteknologi, bør også forskning i og videreudvikling af landbrugets produktionssystemer 
indgå i aktiviteterne.

Det har vist sig, at de overvågningssystemer, der anvendes i øjeblikket, ikke kan garantere 
fødevaresikkerheden. Det ville være hensigtsmæssigt at forske i nye modeller på europæisk 
plan.

Det er ikke kun planterne selv, der skal være genstand for forskningen, men først og fremmest 
også plantekultursystemerne for at nå de tidligere nævnte mål. Forskningen i sameksistens af 
genetisk ændrede og konventionelle planter skal også indbefatte spørgsmål om økonomisk 
bæredygtighed og forbrugernes ønsker.

Der bør være en henvisning til de forskellige værktøjer for bæredygtig kontrol med 
skadevoldere i landbruget. Områder som integreret beskyttelse og biologisk bekæmpelse, 
hvor der fortsat mangler forskning, er afgørende for udviklingen af et alsidigt landbrug, især 
økologisk landbrug.

Desuden bør der tages højde for de klimaændringer, der i øjeblikket finder sted, idet de kan
medføre en ændring af, hvor skadevolderne i landbruget forekommer, f.eks. kan der 
forekomme udbredelse af skadevoldere fra de sydlige lande til EU. Der bør etableres et 
europæisk kontrolnetværk, så disse ændringer kan kontrolleres.
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Ændringsforslag 6
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Aktiviteter, afsnit 1, led 3

– Optimering af den animalske produktion 
og dyrevelfærden på alle områder inden for 
landbrug, fiskeri og akvakultur, bl.a. gennem 
udnyttelse af vor viden om gener, nye 
avlsmetoder, øget kendskab til 
dyrepsykologi og -adfærd og viden om og 
kontrol med infektionssygdomme hos dyr.
Sidstnævnte emne vil også blive behandlet i 
forbindelse med udvikling af overvågnings-, 
forebyggelses- og kontrolværktøjer, 
støtteforskning og anvendt forskning i 
vacciner og diagnosticering, undersøgelse af 
økologien i kendte eller helt nye 
infektionsagenser og andre trusler, herunder 
overlagte skadevoldende handlinger, samt 
virkningerne af forskellige 
landbrugssystemer og klimaer. Der skal 
desuden udvikles ny viden med henblik på 
sikker bortskaffelse af animalsk affald og 
bedre forvaltning af biprodukter.

– Optimering af den animalske produktion 
og dyrevelfærden på alle områder inden for 
landbrug, fiskeri og akvakultur, bl.a. gennem 
udnyttelse af vor viden om gener, nye 
avlsmetoder, øget kendskab til 
dyrepsykologi og -adfærd og viden om og 
kontrol med infektionssygdomme hos dyr og 
med foderrelaterede sygdomme.
Sidstnævnte emne vil også blive behandlet i 
forbindelse med udvikling af overvågnings-, 
forebyggelses- og kontrolværktøjer, 
støtteforskning og anvendt forskning i 
vacciner og diagnosticering, undersøgelse af 
økologien i kendte eller helt nye 
infektionsagenser og andre trusler, herunder 
overlagte skadevoldende handlinger, samt 
virkningerne af forskellige 
landbrugssystemer og klimaer. I denne 
forbindelse er det vigtigt at undersøge 
landbrugets tilpasning til forskydningen af 
klimazonerne. Der skal desuden udvikles ny 
viden med henblik på sikker bortskaffelse af 
animalsk affald og bedre forvaltning af 
biprodukter.

Begrundelse

Foderrelaterede sygdomme som kogalskab bør indgå i forskningsaktiviteterne.

Det er vigtigt at undersøge virkningerne af de globale ændringer som f.eks. forskydningen af 
klimazonerne og iværksætte forskningsaktiviteter omkring tilpasningsforanstaltninger inden 
for landbrugsproduktionen.

Ændringsforslag 7
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Aktiviteter, afsnit 1, led 4

– Tilvejebringelse af de nødvendige 
værktøjer til brug for politiske 
beslutningstagere og andre aktører til støtte 
for implementeringen af relevante strategier,
politikker og lovgivning og især til støtte for 
opbygningen af den europæiske 

– Tilvejebringelse af de nødvendige 
værktøjer til brug for politiske 
beslutningstagere og andre aktører til støtte 
for implementeringen af relevante strategier, 
politikker og lovgivning og især til støtte for 
opbygningen af den europæiske 



AD\603792DA.doc 11/15 PE 365.080v03-00

DA

videnbaserede bioøkonomi og udvikling af 
landdistrikter og kystområder. Den fælles 
fiskeripolitik støttes gennem udvikling af 
adaptive metoder til at underbygge en samlet 
tilgang til hele økosystemet i relation til 
udnyttelse af de marine ressourcer.
Forskning på tværs af de politiske områder 
skal omfatte samfundsvidenskabelige 
studier, komparative undersøgelser af 
forskellige landbrugssystemer, 
omkostningseffektive 
fiskeristyringssystemer, opdræt af dyr, hvis 
produkter ikke anvendes til 
fødevarefremstilling, samspillet med 
skovbrug samt undersøgelser med henblik 
på at forbedre indkomstmulighederne i 
landdistrikter og kystområder.

videnbaserede bioøkonomi og udvikling af 
landdistrikter og kystområder, samt 
udvikling af innovative værktøjer til 
skovforvaltning, teknikker til forebyggelse 
og bekæmpelse af skovbrande samt 
bekæmpelse af erosion af landbrugsarealer 
og tørke. Den fælles landbrugspolitik, EU's 
politik vedrørende dyrevelfærd, EU's 
skovbrugsstrategi og den fælles 
fiskeripolitik støttes. Navnlig den fælles 
fiskeripolitik støttes gennem udvikling af 
adaptive metoder til at underbygge en samlet 
tilgang til hele økosystemet i relation til 
udnyttelse af de marine ressourcer.
Forskning på tværs af de politiske områder 
skal omfatte samfundsvidenskabelige 
studier, forskning i de sociale forhold i 
landdistrikterne, komparative undersøgelser 
af forskellige landbrugssystemer, 
omkostningseffektive 
fiskeristyringssystemer, opdræt af dyr, hvis 
produkter ikke anvendes til 
fødevarefremstilling, samspillet med 
skovbrug samt undersøgelser med henblik 
på at forbedre indkomstmulighederne i 
landdistrikter og kystområder.

Begrundelse

I betragtning af de tragiske begivenheder i Sydeuropa i løbet af de seneste to år, især den 
ekstreme tørke og brandene, bør forskningen og det videnskabelige samarbejde om 
skovforvaltning, forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande og begrænsning af virkningerne 
af tørke og erosion af landbrugsarealer intensiveres.

Kommissionen skal være konsekvent med hensyn til at knytte konkrete aktiviteter til 
hovedlinjerne. Når der under hovedlinjerne i tema 2 specifikt henvises til forskningens bidrag 
til den fælles landbrugspolitik, den fælles politik vedrørende dyrevelfærd, EU's 
skovbrugsstrategi og den fælles fiskeripolitik, er det også nødvendigt at knytte konkrete 
aktiviteter hertil og ikke kun til den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 8
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Aktiviteter, "Fra bord til jord":

fødevarer, sundhed og velvære, Punkt 2

– Viden om kostfaktorer og -vaner som en – Viden om kostfaktorer og -vaner som en 
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væsentlig styrende faktor for udvikling og 
nedbringelse af forekomsten af 
kostrelaterede sygdomme og lidelser. Det 
omfatter udvikling og anvendelse af 
nutrigenomik og systembiologi og studier af 
samspillet mellem ernæring og fysiologiske 
og psykologiske funktioner. Det kan 
resultere i en total ændring af forarbejdede 
fødevarer og udvikling af helt nye fødevarer, 
diætfødevarer og fødevarer med særlige 
ernæringsmæssige og sundhedsmæssige 
egenskaber. Det er desuden vigtigt at 
undersøge traditionelle, lokale og 
sæsonbetingede fødevarer og kostvaner for 
at få belyst bestemte fødevarers og 
kostsammensætningers indvirkning på 
helbredet og få udarbejdet en integreret 
ernæringsvejledning.

væsentlig styrende faktor for udvikling og 
nedbringelse af forekomsten af 
kostrelaterede sygdomme og lidelser. Det 
omfatter udvikling og anvendelse af 
nutrigenomik og systembiologi; gennem en 
integreret fremgangsmåde skal der især 
fokuseres på studier af samspillet mellem 
ernæring og fysiologiske og psykologiske 
funktioner. Det kan resultere i en total 
ændring af forarbejdede fødevarer og 
udvikling af helt nye fødevarer, 
diætfødevarer og fødevarer med særlige 
ernæringsmæssige og sundhedsmæssige 
egenskaber. Det er desuden vigtigt at 
undersøge traditionelle, lokale og 
sæsonbetingede fødevarer og kostvaner for 
at få belyst bestemte fødevarers og 
kostsammensætningers indvirkning på 
helbredet og få udarbejdet en integreret 
ernæringsvejledning.

Begrundelse

Sund ernæring er ikke kun et spørgsmål om sammensætning af de nødvendige næringsstoffer 
og vitaminer, men en del af kulturen. Sund ernæring kan derfor ikke opnås udelukkende 
gennem tilsætning af flere ingredienser, men er først og fremmest et spørgsmål om forståelse 
og forbedring af spisevanerne.

Ændringsforslag 9
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Aktiviteter, afsnit 2, led 4

– Garanti for sikkerheden ved og kvaliteten 
af den europæiske fødevareforsyning i 
kemisk og mikrobiel henseende. Det 
forudsætter viden om sammenhængen 
mellem mikrobiel økologi og 
fødevaresikkerhed, udvikling af metoder og 
modeller til sikring af fødevarekædens 
integritet, nye detekteringsmetoder, 
teknologi og værktøjer til risikovurdering, 
styring og kommunikation samt øget viden 
om risikoopfattelse.

– Garanti for sikkerheden ved og kvaliteten 
af den europæiske fødevareforsyning i 
kemisk og mikrobiel henseende og garanti 
for og forbedring af den sensoriske og 
ernæringsfysiologiske kvalitet. Det 
forudsætter viden om sammenhængen 
mellem mikrobiel økologi og 
fødevaresikkerhed, udvikling af metoder og 
modeller til sikring af fødevarekædens 
integritet, udformning af en harmoniseret 
strategi for udveksling af oplysninger om 
fødevarer og fødevarers sporbarhed, nye 
detekteringsmetoder, teknologi og værktøjer 
til risikovurdering, styring og 
kommunikation samt øget viden om 
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risikoopfattelse.

Begrundelse

Via "sensorisk og ernæringsfysiologisk kvalitet" skal den positive indvirkning på menneskers 
sundhed og velbefindende fremhæves.

Forbedret bearbejdning og udveksling af oplysninger og et forbedret sporingssystem øger 
gennemskueligheden og konkurrenceevnen i fødevaresektoren.

Ændringsforslag 10
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Aktiviteter, stk. 2, Punkt 5

– Beskyttelse både af menneskers helbred og 
miljøet gennem øget viden om de 
miljømæssige konsekvenser af og for 
fødevare- og foderkæden. Det skal omfatte 
undersøgelse af fødevarekontaminanter og 
helbredsmæssige konsekvenser, udvikling af 
bedre værktøjer og metoder til vurdering af 
fødevare- og foderkædens indvirkning på 
miljøet. Sikring af fødevarekædens kvalitet 
og integritet forudsætter nye modeller for 
analyse af råvarekæden og 
styringskoncepter, der dækker hele 
fødevarekæden, herunder forbrugeraspekter.

– Beskyttelse både af menneskers helbred og 
miljøet gennem øget viden om de 
miljømæssige konsekvenser af og for 
fødevare- og foderkæden. Det skal omfatte 
undersøgelse af fødevarekontaminanter og 
helbredsmæssige konsekvenser, udvikling af 
bedre værktøjer og metoder til vurdering af 
fødevare- og foderkædens indvirkning på 
miljøet. Sikring af fødevarekædens kvalitet 
og integritet forudsætter nye modeller for 
analyse af råvarekæden og 
styringskoncepter, der dækker hele 
fødevarekæden, herunder forbrugeraspekter, 
f.eks. adgang til klarere og mere pålidelige 
oplysninger.

Ændringsforslag 11
Bilag I, Temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, Internationalt samarbejde, stk. 2

Der skal desuden samarbejdes internationalt 
for at løse problemer, der kræver en bred 
international indsats, f.eks. den 
systembiologiske dimension og kompleksitet 
i planter og mikroorganismer, eller for at 
imødegå globale udfordringer og opfylde 
EU's internationale forpligtelser (sikre 
fødevarer og rent drikkevand, global 
spredning af dyresygdomme, retfærdig 
udnyttelse af biodiversiteten, tilbageføring af 
fiskeriet på verdensplan til niveauet for den 
maksimale bæredygtige fangst inden 2015 
og virkninger af/på klimaændringerne).

Der skal desuden samarbejdes internationalt 
for at løse problemer, der kræver en bred 
international indsats, f.eks. den 
systembiologiske dimension og kompleksitet 
i planter og mikroorganismer, eller for at 
imødegå globale udfordringer og opfylde 
EU's internationale forpligtelser (sikre 
fødevarer og rent drikkevand, global
spredning af dyresygdomme, retfærdig 
udnyttelse af biodiversiteten, tilbageføring af 
fiskeriet på verdensplan til niveauet for den 
maksimale bæredygtige fangst inden 2015 
og virkninger af/på klimaændringerne i 
samarbejde med FN's Levnedsmiddel-og 
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Landbrugsorganisation).

Begrundelse

Genoprettelsen af verdens fiskebestande inden 2015 er et prisværdigt, men særdeles ambitiøst 
mål. Derfor bør samarbejde og samordning med internationale instanser som f.eks. 
Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation prioriteres.
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