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LÜHISELGITUS

Järgides Lissaboni strateegiat peab ELi põllumajanduse ja põllumajandusliku toidutööstuse 
eesmärgiks olema üle kogu maailma konkurentsivõimelisemaks muutumine uuendustegevuse 
abil, kasutades tehnoloogilist arengut ning jätkates kvaliteedistandardite täiustamist.
Teadustegevus on juba aidanud märkimisväärselt kaasa maaelu jätkusuutlikule arengule ning 
toetanud põllumajandustootjaid ja põllumajanduslikku toiduainetööstust, vastates ELi 
kodanike kasvavale nõudlusele erinevate ja tervislike toodete järele. Uuendustegevuse abil on 
teadustegevus aidanud põllumajanduslikul toiduainetööstusel saavutada keskset kohta 
Euroopa ja maailmamajanduses.

Nüüd, rohkem kui kunagi varem, on vaja teadustegevuse panust säästva põllumajanduse 
säilitamiseks ja tugevdamiseks Euroopa Liidus. Kui eesmärgiks on aidata 
põllumajandustootjatel vastata uue ühise põllumajanduspoliitika väljakutsetele ning aidata 
kaasa säästva majanduskasvu loomisele üha enam globaliseeruvas majanduses, peab 
teadustegevus Euroopa Liidus pidama sammu jätkuvate rahvusvaheliste teadusuuringute ning 
tehnoloogilise arenguga.

Kuuendas raamprogrammis (2002–2006) piirdusid põllumajandusuuringud peaaegu eranditult 
toidu kvaliteedi ja toiduohutusega. Seitsmendas raamprogrammis (2007–2013) pakub 
Euroopa Komisjon palju laiemat lähenemisviisi, tehes ettepaneku luua „Euroopa 
teadmistepõhine biomajandus, et kasutada uusi ja esilekerkivaid uurimisvõimalusi, mis 
käsitlevad majanduslikke ja sotsiaalseid väljakutseid”. Ettepanek pühendab ühe peatüki 
„Toiduainetele, põllumajandusele ja biotehnoloogiale“ (2. teema). Lisaks käsitletakse 
põllumajandusuuringuid energiat käsitleva 5. teema all ning samuti keskkonnaalase 6. teema 
all.

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni laiemat visiooni ning võib vaid avaldada kiitust 
otsusele laiendada seitsmenda raamprogrammi eelarvet võrreldes eelmise 
programmiperioodiga.

Seitsmenda raamprogrammi rakendamiseks esitleb Euroopa Komisjon viit eriprogrammi.
Esimene on vahetult seotud meetmetega, mida rahastatakse Teadusuuringute Ühiskeskuse 
raames. Ülejäänud neli kannavad pealkirju: koostöö, ideed, inimesed ja suutlikkus. Siin on 
kõne all koostööprogrammi eriprogramm.

Koostöö eriprogrammide eesmärgiks on peamiselt juhtpositsiooni saavutamine 
võtmevaldkondades Euroopas tööstuse ja teadusasutuste vahelise koostöö abil. Toetatakse 
kõiki teadusuuringuid, mida teostatakse riikidevahelise koostööna, alates koostööprojektidest 
ja võrgustikest kuni teadusprogrammide koordineerimiseni.

Koostööprogramm on jaotatud üheksasse alaprogrammi, mis on oma tegevuses sõltumatud 
ning samas ühtsed ja järjepidevad ning võimaldavad kohaldada üldhuvi pakkuvate 
uurimisteemade suhtes ühiseid valdkondadevahelisi lähenemisviise. 2. teema „Toiduained, 
põllumajandus ja biotehnoloogia“ jaoks kavandatud eelarve koostööprogrammis on 2,45 
miljardit eurot. Nimetatud kavandatud eelarve on vajalik seoses arvukate lähenemisviisidega, 
mida hõlmatakse antud teemaga (põllumajandus, kalandus, metsandus jne).

Arvamuse koostaja on komisjoni ettepanekuga üldiselt rahul. Peamiselt rõhutatud ideed 
tunduvad ühilduvat arvamuse koostaja nägemusega, eelkõige sellisega, kus nähakse 
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põllumajandust ühena üheksast teemavaldkonnast, milles Euroopa Liidu võetud meetmeid 
kohaldatakse.

Siiski on ta seisukohal, et kohandamine on vajalik ning seega soovitab mitmeid 
muudatusettepanekuid, mis on peamiselt seotud 2. teemaga „Toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia“.

• Tuleb rõhutada vajadust tuua põllumajanduse multifunktsionaalne roll enam esile.
Teadustegevus peaks edendama selliste tootmissüsteemide rakendamist, milles 
suudetakse ühendada majanduslik, keskkonnaalane ja sotsiaalne tulemuslikkus.

• Kliimamuutustega seotud teadustegevus tuleb hõlmata 2. teema 
tegevusvaldkondadesse, kuna põllumajanduse kohandumine kliimamuutustega näib 
olevat oluline.

• Tuleb toetada paremat koostööd teadlaste vahel Euroopas ning paremat 
teadustulemuste vahetamist.

• Tuleb rõhutada vajadust, et komisjon peab olema järjepidev konkreetsete meetmete 
sidumisel võetud lähenemisviisiga. Viidates otseselt 2. teema osas „Lähenemisviis” 
toodud teadustegevuse panusele ühisesse põllumajanduspoliitikasse, ühisesse loomade 
tervishoiu poliitikasse, ELi metsandusstrateegiasse ja ühisesse kalanduspoliitikasse, on 
samuti vajalik seostada konkreetsed meetmed.

Lõpuks on arvamuse koostaja seisukohal, et erilist tähelepanu on vaja pöörata tõhusale 
koostööle teema „Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia“ potentsiaalse temaatilise 
kattumise tõttu teiste teemavaldkondadega. Seetõttu ergutab ta ühiseid valdkondadevahelisi 
lähenemisviise ning nõuab teemadevahelist koostööd.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Eesmärk, lõige 1

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud huvivaldkonnad, et kasutada uusi ja 
esilekerkivaid uurimisvõimalusi, mis 
käsitlevad järgmisi sotsiaalseid ja 
majanduslikke ülesandeid: kasvav nõudlus 
ohutumate, tervislikemate ja kvaliteetsemate 

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud huvivaldkonnad, et kasutada uusi ja 
esilekerkivaid uurimisvõimalusi, mis 
käsitlevad järgmisi sotsiaalseid, 
keskkonnaalaseid ja majanduslikke 
ülesandeid: kasvav nõudlus ohutumate, 
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toiduainete järele, võttes arvesse loomade 
heaolu ja maaeluga seonduvat; taastuvate 
bioressursside säästlikuma tootmise ja 
kasutamise järele; episootiliste ja 
zoonootiliste haiguste ning toiduainetega 
seotud tervisehäirete suurenev oht; eelkõige 
kliimamuutusest tulenevad ohud 
põllumajandus- ja kalandussektori tootmise 
jätkusuutlikkusele ja ohutusele.

tervislikemate ja kvaliteetsemate toiduainete 
järele, võttes arvesse põllumajanduse 
multifunktsionaalset rolli, loomade heaolu 
ja maaeluga seonduvat; taastuvate 
bioressursside säästlikuma tootmise ja 
kasutamise järele; episootiliste ja 
zoonootiliste haiguste ning toiduainetega 
seotud tervisehäirete suurenev oht ning 
muud jõupingutused vältimaks 
loomasöödaga seotud haigusi; globaalsetest 
muutustest nagu kliimamuutused ja 
energiakulud tulenevad ohud 
põllumajandus- ja kalandussektori tootmise 
jätkusuutlikkusele ja ohutusele ning 
toiduahela resistentsusele ja 
kohandamisele.

Selgitus

– Teadustegevus peaks edendama selliste tootmissüsteemide rakendamist, milles suudetakse 
ühendada majanduslik, keskkonnaalane ja sotsiaalne tulemuslikkus. Põllumajanduse 
multifunktsionaalne roll tuleb rohkem esile tuua.

– Säästev areng tugineb kolmele sambale: sotsiaalsed, keskkonnaalased ja majanduslikud 
väljakutsed.

Loomasööda mõju on samuti tähtis valdkond põllumajandusuuringutes, ka loomasöödast 
tulenevate haiguste, nt BSE uuringutes.

On oluline läbi viia teadusuuringud globaalsetele muutuste (eelkõige kliimamuutuste) mõju 
uurimiseks toiduahelale.

Muudatusettepanek 2
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Lähenemisviis, lõige 1

Kõnealune teema tugevdab teadmistebaasi, 
teeb teoks uuendused ja pakub poliitilist tuge 
Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
(KBBE) loomiseks ja arendamiseks.
Teadusuuringutes keskendutakse 
bioloogiliste ressursside säästvale 
majandamisele, tootmisele ja kasutamisele, 
seda eelkõige bioteaduste ja biotehnoloogia 
ning teiste tehnoloogiatega toimuva 
lähenemise kaudu, et luua Euroopa 
põllumajanduses, kalanduses, vesiviljeluses, 
toiduainetööstuses, tervishoius, 

Kõnealune teema tugevdab teadmistebaasi, 
teeb teoks uuendused ja pakub poliitilist tuge 
Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
(KBBE) loomiseks ja arendamiseks.
Teadusuuringutes keskendutakse 
bioloogiliste ressursside säästvale 
majandamisele, tootmisele ja kasutamisele, 
seda muuhulgas bioteaduste ja 
biotehnoloogia ning teiste tehnoloogiatega 
toimuva lähenemise kaudu, et luua Euroopa 
põllumajanduses, kalanduses, vesiviljeluses, 
toiduainetööstuses, tervishoius, 
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metsatööstuses ja nendega seotud 
tööstusaladel uusi, ökoloogiliselt tõhusaid ja 
konkurentsivõimelisi tooteid.
Teadusuuringud aitavad oluliselt kaasa ELi 
poliitikasuundade ja eeskirjade 
rakendamisele ja väljatöötamisele ning 
käsitlevad või toetavad konkreetselt ühist 
põllumajanduspoliitikat; põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, keskkonda ja bioloogilist 
mitmekesisust, ELi metsandusstrateegiat, 
samuti ühist kalanduspoliitikat, mille 
eesmärk on tagada kalanduse ja vesiviljeluse 
jätkusuutlik areng. Samuti on teadustöö 
eesmärgiks töötada välja uusi ja arendada 
olemasolevaid indikaatoreid, mis toetavad 
nimetatud poliitika analüüsi, arengut ja 
järelevalvet.

metsatööstuses ja nendega seotud 
tööstusaladel uusi, ökoloogiliselt tõhusaid ja 
konkurentsivõimelisi tooteid.
Teadusuuringud aitavad oluliselt kaasa ELi 
poliitikasuundade ja eeskirjade 
rakendamisele ja väljatöötamisele ning 
käsitlevad või toetavad konkreetselt ühist 
põllumajanduspoliitikat; põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, maaelu arengut,
keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust, ELi 
metsandusstrateegiat, samuti ühist 
kalanduspoliitikat, mille eesmärk on tagada 
kalanduse ja vesiviljeluse jätkusuutlik areng.
Samuti on teadustöö eesmärgiks töötada 
välja uusi ja arendada olemasolevaid 
indikaatoreid, mis toetavad nimetatud 
poliitika analüüsi, arengut ja järelevalvet.

Selgitus

Ulatuslike põllumajandusuuringute rakendamiseks on tähtis laiemalt määratleda toiduainete, 
põllumajanduse ja biotehnoloogia peatüki eesmärk ning mitte piirduda üksikute meetoditega.
Biotehnoloogia teemat käsitletakse üksikasjalikult käesoleva peatüki teises kohas.
Uuenduslike kogemuste saamine ja ühine kasutamine maaelu arengu strateegilises valdkonnas 
on otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 3
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Lähenemisviis, lõige 2

Eriti just põllumajandusliku toidutööstuse 
ettevõtted, millest 90% on VKEd, saavad 
kasu paljudest teadusuuringutest, sealhulgas 
sihipärasest levitamisest ja 
tehnosiirdetegevusest, eelkõige seoses 
progressiivsete ökoloogiliste tehnoloogiate, 
metoodikate ja protsesside integreerimise ja 
kasutuselevõtmisega ning standardite 
väljatöötamisega. Bio-, nano- ning info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas tegevust 
alustavad kõrgtehnoloogilised ettevõtted 
peaksid aitama oluliselt kaasa sordiaretusele 
ning põllukultuuride ja taimede paremale 
kaitsele, progressiivsetele avastamis- ja 
jälgimistehnoloogiatele toidu ohutuse ja 
kvaliteedi tagamiseks ning uutele 

Eriti just põllumajandusliku toidutööstuse 
ettevõtted, millest 90% on VKEd, saavad 
kasu paljudest teadusuuringutest, sealhulgas 
sihipärasest levitamisest ja 
tehnosiirdetegevusest, eelkõige seoses 
progressiivsete ökoloogiliste tehnoloogiate, 
metoodikate ja protsesside integreerimise ja 
kasutuselevõtmisega ning standardite 
väljatöötamisega. Bio-, nano-, 
kompuutertomograafia ning robot- ja 
satelliittehnoloogia valdkonnas tegevust 
alustavad kõrgtehnoloogilised ettevõtted 
peaksid aitama oluliselt kaasa sordiaretusele 
ning põllukultuuride ja taimede paremale 
kaitsele, progressiivsetele avastamis- ja 
jälgimistehnoloogiatele toidu ohutuse ja 
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tööstuslikele bioprotsessidele. kvaliteedi tagamiseks ning uutele 
tööstuslikele bioprotsessidele. Nimetatud 
tegevust alustavad ettevõtted võivad samuti 
olla otsustavaks teguriks ELi 
maapiirkondade arengu jaoks, eelkõige kui 
nad koonduvad võrgustikesse eesmärgiga 
vahetada teadmisi ja uuenduslikke 
kogemusi maaelu arengu kontekstis.

Selgitus

Robot- ja satelliittehnoloogiad on kasulikud töövahendid nii tootmis- kui ka 
järelevalveprotsesside puhul.

Euroopa maapiirkonnad, millest enamikku mõjutab negatiivselt sotsiaalmajanduslik 
hõrendus, vajavad kõige enam uuenduslikke ettevõtteid eesmärgiga tuua neid piirkondi 
lähemale Euroopa arengutasemele ja Euroopa konkurentsivõime tasemele.

Muudatusettepanek 4
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Lähenemisviis, lõige 3

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid, 
mis hõlmavad taimegenoomika ja 
biotehnoloogia, metsanduse ja 
metsatööstuse, ülemaailmse loomade 
tervishoiu, põllumajandusloomade 
kasvatamise, toiduainetööstuse ja tööstusliku 
biotehnoloogia valdkondi, aitavad seada 
selle teema ühiseid teadustöö prioriteete, 
selgitades välja võimalikud tulevased 
laiaulatuslikud algatused nagu 
näidisprojektid kemikaalide tootmiseks 
biomassist (taimede rakukestad, biokütused, 
biopolümeerid) ja aitavad tagada kõigi 
sidusrühmade laialdase osalemise ja 
kaasamise. Vajadusel rakendatakse 
meetmeid siseriiklike uurimisprogrammide 
kooskõlastatuse tugevdamiseks tihedas 
koostöös ERA-Neti projektide, 
tehnoloogiaplatvormide ja teiste asjaomaste 
osalistega, nagu põllumajandusuuringute 
alaline komitee (SCAR) või mõni tulevane 
Euroopa struktuuriüksus merendusuuringute 
koordineerimiseks.

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid, 
mis hõlmavad taimegenoomika ja 
biotehnoloogia, metsanduse ja 
metsandussektori, ülemaailmse loomade 
tervishoiu, põllumajandusloomade 
kasvatamise, toiduainetööstuse ja tööstusliku 
biotehnoloogia valdkondi, aitavad seada 
selle teema ühiseid teadustöö prioriteete, 
selgitades välja võimalikud tulevased 
laiaulatuslikud algatused nagu 
näidisprojektid kemikaalide tootmiseks 
biomassist (taimede rakukestad, biokütused, 
biopolümeerid) ja aitavad tagada kõigi 
sidusrühmade laialdase osalemise ja 
kaasamise. Siinkohal on prioriteediks 
rakendusuuringute tulemuste parem 
levitamine põllumajandussektoris.
Vajadusel rakendatakse meetmeid 
siseriiklike uurimisprogrammide 
kooskõlastatuse tugevdamiseks tihedas 
koostöös ERA-Neti projektide, 
tehnoloogiaplatvormide ja teiste asjaomaste 
osalistega, nagu põllumajandusuuringute 
alaline komitee (SCAR) või mõni tulevane 
Euroopa struktuuriüksus merendusuuringute 
koordineerimiseks. Et täita 
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kommunikatsioonilünki ning parandada 
koostööd Euroopa põllumajandusuuringute 
valdkonnas, toetatakse lisaks Internetil 
põhinevate platvormide rajamist ja 
arendamist.

Selgitus

Teadusuuringute tulemusi tuleb paremini kooskõlastada seeläbi, et parandatakse 
uurimiskeskuste ning ka teadlaste, kasutajate ja tarbijate vahelist dialoogi.

Tihti on puudus piiriülestest kontaktidest. Et parandada koostööd ELi tasandil ning kasutada 
paremini sünergiaid, on ühiselt loodud, Internetil põhinev platvorm kontaktide loomisel 
kohane vahend.

Metsandussektor hõlmab Euroopa paberi- ja puidutöötlemistööstust.

Muudatusettepanek 5
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Tegevus, lõike 1 teine taane

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja akvakultuuris 
uute tehnoloogiate, seadmete, 
järelevalvesüsteemide, uudsete taimede ja 
tootmissüsteemide väljatöötamisega, nagu 
ka eri süsteemide (põllumajandus ja 
metsandus; kalandus ja akvakultuur) 
interaktsiooni parema tundmaõppimisega 
kogu ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi 
baasil. Bioloogiliste maaressursside puhul 
pannakse erilist rõhku madala 
ressursivajadusega ja orgaanilistele 
tootmissüsteemidele, ressursside täiustatud 
haldamisele ja uudsetele söötadele, ning 
uudsetele, parema koostisega, parema 
stressitaluvusega, tõhusama toitainete 
omastamisega ja parema struktuuriga 
taimedele (põllukultuurid ja puud). Seda 
toetatakse uudsete taimede ja toodete 
bioloogilist ohutust, kaaseksisteerimist ja 
jälgitavust käsitlevate uuringutega. Taimede 
tervist parandatakse ökoloogia, kahjuri 
bioloogia, haiguste ja muude ohtude parema 
tundmaõppimisega ning haigusepuhangute 
kontrolli all hoidmise toetamise ja säästvate 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 

– Suurem jätkusuutlikkus ja 
konkurentsivõime, vähendades samas 
keskkonnamõju põllumajanduses, 
metsanduses, kalanduses ja akvakultuuris 
põllumajanduslike tootmissüsteemide 
uurimise ja väljatöötamisega, uute 
tehnoloogiate, seadmete, uudsete, 
parandatud järelevalvesüsteemide 
uuringutega, uudsete taimede aretamisega
ja tootmissüsteemide väljatöötamisega, nagu 
ka eri süsteemide (põllumajandus ja 
metsandus; kalandus ja akvakultuur) 
interaktsiooni parema tundmaõppimisega 
kogu ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi 
baasil. Bioloogiliste maaressursside puhul 
pannakse erilist rõhku madala 
ressursivajadusega ja orgaanilistele 
tootmissüsteemidele, ressursside täiustatud 
haldamisele ja uudsetele söötadele, ning 
uudsetele, parema koostisega, parema 
stressitaluvusega, tõhusama toitainete 
omastamisega ja parema struktuuriga 
taimekasvatussüsteemidele. Seda toetatakse 
uudsete taimede ja toodete bioloogilist 
ohutust, kaaseksisteerimist ja jälgitavust 
käsitlevate uuringutega ning kulude-tulude 
analüüsiga. Taimede tervist parandatakse 
ökoloogia, kahjuri bioloogia, haiguste ja 
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täiustamisega. Veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside puhul pööratakse 
rõhku olulistele bioloogilistele 
funktsioonidele, viljeldavate liikide 
ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning püügilaevade 
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

muude ohtude parema tundmaõppimisega 
ning haigusepuhangute kontrolli all 
hoidmise toetamise ja säästvate 
kahjuritõrjevahendite ja -võtete 
täiustamisega, eelkõige integreeritud kaitse, 
bioloogilise tõrje ja pestitsiidide 
väljaarendamise abil, mis on keskkonnale 
ja inimeste tervisele vähem kahjulikud.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata mõjule, 
mida kliimamuutused avaldavad kahjurite 
geograafilisele levimusele, sel eesmärgil 
tuleb anda tõuge seirevõrkude loomisele 
ELi piirkondades. Veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside puhul pööratakse 
rõhku olulistele bioloogilistele 
funktsioonidele, viljeldavate liikide 
ohututele ja keskkonnasõbralikele 
tootmissüsteemidele ja söötadele, samuti 
kalandusbioloogiale, mitme liigiga 
püügipiirkondade dünaamikale, 
püügitegevuse ja mere ökosüsteemi 
vahelisele koostoimele ning püügilaevade 
piirkondlikele ja mitmeaastastele 
haldamissüsteemidele.

Selgitus

Lisaks tähtsatele meetmetele jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks ning 
biotehnoloogia parandamiseks peavad oma koha leidma ka põllumajanduslike 
tootmissüsteemide uurimine ja väljatöötamine.

On selgunud, et praegusel ajal kasutatavad järelevalvesüsteemid ei taga toiduohutust.
Euroopa tasandil oleks seega mõistlik otsida uusi mudeleid.

Teadusuuringute objektiks ei tohi olla ainuüksi taimed, vaid selleks peaksid olema eelkõige ka 
kultiveerimissüsteemid, saavutamaks kavandatud eesmärke. Geneetiliselt muundatud taimede 
ja tavapäraste taimede kooseksisteerimist käsitlevatesse teadusuuringutesse tuleb samuti 
kaasata majandusliku elujõulisuse küsimused ja arvestada tarbijate tahtega.
Siin tuleb juhtida tähelepanu säästvatele kahjuritõrje vahenditele põllumajanduses.
Integreeritud kaitse ja bioloogiline kahjuritõrje – valdkonnad, kus tuleb läbi viia rohkem 
teadusuuringuid – on olulised tegurid põllumajanduse, eriti mahepõllumajanduse 
multifunktsionaalse rolli väljaarendamisel.

Lisaks tuleb arvesse võtta praegu aset leidvaid kliimamuutusi, kuna kahjurite levialadel 
võivad toimuda muutused, näiteks võivad Vahemere piirkonna kahjurid levida Euroopa 
aladele. Tuleb üles ehitada Euroopa seirevõrk, mille eesmärgiks on kõnealuste muutuste 
kulgemise jälgimine.

Muudatusettepanek 6
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I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,
Tegevus, lõike 1 kolmas taane

– Optimeeritud loomakasvatus ja loomade 
heaolu põllumajanduse, kalanduse ja 
vesiviljeluse valdkonnas, kasutades muu 
hulgas ära geneetikaalaseid teadmisi ja uusi 
aretusmeetodeid, õppides paremini tundma 
loomade füsioloogiat ja käitumist ning 
õppides paremini tundma loomade 
nakkushaigusi (sh zoonoosid) ja nende vastu 
võitlemist. Viimase käsitlemiseks töötakse 
lisaks välja vahendeid järelevalve, 
ennetamise ja tõrje tarbeks, toetades 
vaktsiinide ja diagnostika rakenduslikke 
uuringuid, uurides tuntud ja tärkavate 
nakkusetekitajate ökoloogiat ning muid ohte, 
sealhulgas pahatahtlikke tegusid ning 
erinevate põllumajandussüsteemide ja kliima 
mõju. Samuti arendatakse teadmiste 
omandamist loomsete jäätmete ohutuks 
kõrvaldamiseks ja kõrvalsaaduste paremaks 
majandamiseks.

– Optimeeritud loomakasvatus ja loomade 
heaolu põllumajanduse, kalanduse ja 
vesiviljeluse valdkonnas, kasutades muu 
hulgas ära geneetikaalaseid teadmisi ja uusi 
aretusmeetodeid, õppides paremini tundma 
loomade füsioloogiat ja käitumist ning 
õppides paremini tundma loomade 
nakkushaigusi (sh zoonoosid ning 
loomasöödaga seotud haigused) ja nende 
vastu võitlemist. Viimase käsitlemiseks 
töötakse lisaks välja vahendeid järelevalve, 
ennetamise ja tõrje tarbeks, toetades 
vaktsiinide ja diagnostika rakenduslikke 
uuringuid, uurides tuntud ja tärkavate 
nakkusetekitajate ökoloogiat ning muid ohte, 
sealhulgas pahatahtlikke tegusid ning 
erinevate põllumajandussüsteemide ja kliima 
mõju. Sellega seoses tuleb uurida 
põllumajanduse kohanemist kliimatsoonide 
nihkumisega. Samuti arendatakse teadmiste 
omandamist loomsete jäätmete ohutuks 
kõrvaldamiseks ja kõrvalsaaduste paremaks 
majandamiseks.

Selgitus

Loomasöödaga seotud haigusi, nt BSE-d, ei tohiks uuringutest välja jätta.

On tähtis uurida ülemaailmsete kliimamuutuste ja kliimatsoonide nihkumise mõju ning 
algatada põllumajandusliku tootmise kohandamismeetmete uuringud.

Muudatusettepanek 7
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Tegevus, lõike 1 neljas taane

– Hoolitseda töövahendite eest, mis on 
poliitiliste otsuste tegijatele ja teistele 
osalistele vajalikud, et toetada asjaomaste 
strateegiate, poliitikasuundade ja õigusaktide 
rakendamist, ning eriti selleks, et toetada 
Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
(KBBE) ülesehitamist ning maaelu ja 
rannikuvööndi arenguga seotud vajadusi.
Ühist kalanduspoliitikat toetatakse 
kohanduva lähenemisviisi arendamisega, 
mis toetab kogu ökosüsteemi lähenemisviisi 

- Hoolitseda töövahendite eest, mis on 
poliitiliste otsuste tegijatele ja teistele 
osalistele vajalikud, et toetada asjaomaste 
strateegiate, poliitikasuundade ja õigusaktide 
rakendamist, ning eriti selleks, et toetada 
Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
(KBBE) ülesehitamist ning maaelu ja 
rannikuvööndi ja metsanduse uuenduslike 
meetodite ülesehitamise, metsapõlengute 
ärahoidmise ja tõkestamise meetodite ning 
põllumajandusest tuleneva erosiooni ja 



AD\603792ET.doc 11/14 PE 365.080v03-00
Freelance-tõlge

ET

mereressursside kasutamiseks.
Teadusuuringud hõlmavad 
sotsiaalmajanduslikke uuringuid, erinevate 
põllumajandussüsteemide võrdlevaid 
uuringuid, tõhusat kalavarude majandamist, 
loomade kasvatamist muuks kui toiduks, 
vastastikuseid mõjusid metsandusega ja 
uuringuid elatusvahendite parandamiseks 
maapiirkondades.

põua tõkestamise meetmete arenguga seotud 
vajadusi. Toetatakse ühist 
põllumajanduspoliitikat, loomade 
tervishoidu käsitlevat ühenduse poliitikat, 
ELi metsandusstrateegiat ning ühist 
kalanduspoliitikat. Ühist kalanduspoliitikat 
toetatakse eelkõige kohanduva 
lähenemisviisi arendamisega, mis toetab 
kogu ökosüsteemi lähenemisviisi 
mereressursside kasutamiseks.
Teadusuuringud hõlmavad 
sotsiaalmajanduslikke uuringuid, 
maapiirkondade ühiskondlikke 
teadusuuringuid, erinevate 
põllumajandussüsteemide võrdlevaid 
uuringuid, tõhusat kalavarude majandamist, 
loomade kasvatamist muuks kui toiduks, 
vastastikuseid mõjusid metsandusega ja 
uuringuid elatusvahendite parandamiseks 
maapiirkondades ja rannikuvööndis.

Selgitus

Viimasel kahel aastal Lõuna-Euroopas aset leidnud traagiliste sündmuste, eriti äärmusliku 
põua ja metsapõlengute valguses on oluline edendada rahvusvahelises raamistikus 
teadusuuringuid ja teadusalast koostööd metsanduse, metsapõlengute ärahoidmise ja 
tõkestamise ning põua mõju miinimumini viimise ja põllumajandusest tuleneva erosiooni 
valdkonnas.

Komisjon peab olema järjepidev, et seostada konkreetsed meetmed ja võetud lähenemisviis.
Viidates otseselt 2. teema osas “Lähenemisviis” toodud teadustegevuse panusele ühisesse 
põllumajanduspoliitikasse, ühisesse loomade tervishoiu poliitikasse, ELi 
metsandusstrateegiasse ja ühisesse kalanduspoliitikasse, on samuti vajalik seostada 
konkreetsed meetmed, aga mitte ainult ühise kalanduspoliitikaga.

Muudatusettepanek 8
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia, Tegevus, alapunkt Toidulaualt 

tallu: toit, tervis ja heaolu, lõige 2

Toiduvalikuga seotud tegurite ja harjumuste 
tundmaõppimine olulise kontrollitava 
tegurina toitumisega seotud haiguste ja 
tervisehäirete väljakujunemisel ja 
esinemissageduse vähendamisel. See hõlmab 
nutrigenoomika ja süsteemibioloogia 

Toiduvalikuga seotud tegurite ja harjumuste 
tundmaõppimine olulise kontrollitava 
tegurina toitumisega seotud haiguste ja 
tervisehäirete väljakujunemisel ja 
esinemissageduse vähendamisel. See hõlmab 
nutrigenoomika ja süsteemibioloogia 
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arendamist ja rakendamist ning toitumise, 
füsioloogiliste ja psühholoogiliste 
funktsioonide vastastikuste mõjude uurimist.
See võib viia töödeldud toiduainete 
ümberkujundamiseni ning uudsete 
toiduainete, dieettoitude ning väärtuslikke 
toitaineid sisaldavate tervisetoitude 
väljatöötamiseni. Tähtis võib olla ka 
traditsiooniliste, kohalike ja hooajaliste 
toitude uurimine, et tuua välja teatavate 
toitude mõju tervisele ja töötada välja ühised 
toitumisjuhised.

arendamist ja rakendamist; integreeritud 
lähenemise tähenduses tuleb asetada
eriline rõhk toitumise, füsioloogiliste ja 
psühholoogiliste funktsioonide vastastikuste 
mõjude uurimisele. See võib viia töödeldud 
toiduainete ümberkujundamiseni ning 
uudsete toiduainete, dieettoitude ning 
väärtuslikke toitaineid sisaldavate 
tervisetoitude väljatöötamiseni. Tähtis võib 
olla ka traditsiooniliste, kohalike ja 
hooajaliste toitude uurimine, et tuua välja 
teatavate toitude mõju tervisele ja töötada 
välja ühised toitumisjuhised.

Selgitus

Tervislikku toitumist ei saa vaadelda ainult vajalike toitainete ja vitamiinide kogumina, vaid 
see on osa kultuurist. Seega on tervislikku toitumist võimalik saavutada mitte ainult 
koostisosade, vaid eelkõige ka arusaamise ja söömiskultuuri parandamise kaudu.

Muudatusettepanek 9
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Tegevus, lõike 2 neljas taane

– Euroopa toiduvarude keemilise ja 
mikrobioloogilise ohutuse tagamine ning
kvaliteedi parandamine. Selle hulka kuulub 
ka mikroobide ökoloogia ja toiduohutuse 
seoste tundmaõppimine; toiduga varustamise 
ahelate terviklikkusele suunatud meetodite ja 
mudelite väljatöötamine; uued 
tuvastamismeetodid ning tehnoloogiad ja 
vahendid riskide hindamiseks, juhtimiseks ja 
nendest teavitamiseks, ning riskide 
märkamise tõhustamine.

– Euroopa toiduvarude keemilise, 
mikrobioloogilise, organoleptiliste 
omaduste ja toitumisfüsioloogilise 
kvaliteedi ning ohutuse tagamine ja 
parandamine ning kvaliteedi parandamine.
Selle hulka kuulub ka mikroobide ökoloogia 
ja toiduohutuse seoste tundmaõppimine;
toiduga varustamise ahelate terviklikkusele 
suunatud meetodite ja mudelite 
väljatöötamine; ühtlustatud lähenemisviisi 
väljatöötamine toiduga seotud teabe 
vahetamiseks, seireks ja jälgimiseks; uued 
tuvastamismeetodid ning tehnoloogiad ja 
vahendid riskide hindamiseks, juhtimiseks ja 
nendest teavitamiseks, ning riskide 
märkamise tõhustamine.

Selgitus

Organoleptilised omadused ja toitumisfüsioloogiline kvaliteet rõhutavad positiivset mõju 
tervisele ja heaolule.

Täiustatud andmetöötlus ja -vahetus ning andmete jälgimine ja tuvastamine suurendab 
läbipaistvust ja konkurentsivõimet toiduainete sektoris.



AD\603792ET.doc 13/14 PE 365.080v03-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 10
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Tegevus, alapunkt Toidulaualt tallu toit, tervis ja heaolu, lõige 2, viies taane

–Nii inimeste tervise kui keskkonna 
kaitsmine läbi keskkonnamõjude mõistmise 
inimeste/loomade toiduahelale ja selle poolt 
avaldatud mõju suhtes. Sellega kaasneb 
toidu saasteainete ja nende mõju uurimine 
tervisele, täiustatud vahendite ja meetodite 
väljatöötamine, et hinnata inimeste/loomade 
toiduahela mõju keskkonnale. Toiduahela 
kvaliteedi ja terviklikkuse kindlustamine 
nõuab uusi mudeleid kaubaartiklite 
analüüsimiseks ja kogu toiduahela 
majandamiskontseptsioone, sealhulgas 
tarbijaid käsitlevate aspektide osas.

–Nii inimeste tervise kui keskkonna 
kaitsmine läbi keskkonnamõjude mõistmise 
inimeste/loomade toiduahelale ja selle poolt 
avaldatud mõju suhtes. Sellega kaasneb 
toidu saasteainete ja nende mõju uurimine 
tervisele, täiustatud vahendite ja meetodite 
väljatöötamine, et hinnata inimeste/loomade 
toiduahela mõju keskkonnale. Toiduahela 
kvaliteedi ja terviklikkuse kindlustamine 
nõuab uusi mudeleid kaubaartiklite 
analüüsimiseks ja kogu toiduahela 
majandamiskontseptsioone, sealhulgas 
tarbijaid käsitlevate aspektide osas, näiteks 
juurdepääs arusaadavale ja 
usaldusväärsele teabele.

Muudatusettepanek 11
I lisa, teemad, 2. Toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia,

Lisaks sellele toimub mitmepoolne koostöö, 
et käsitleda kas laialdasi rahvusvahelisi 
jõupingutusi nõudvaid probleeme, näiteks 
taimede ja mikroorganismide 
süsteemibioloogia mõõtmeid ja keerukust, 
või siis ülemaailmseid probleeme ja ELi 
rahvusvahelisi kohustusi (toidu ja joogivee 
turvalisus ja ohutus, loomataudide 
ülemaailmne levik, bioloogilise 
mitmekesisuse õiglane kasutamine, maailma 
kalavarude taastamine maksimaalse 
säästliku saagikuseni aastaks 2015 ning 
kliimamuutusest tingitud ja sellele avaldatav 
mõju).

Lisaks sellele toimub mitmepoolne koostöö, 
et käsitleda kas laialdasi rahvusvahelisi 
jõupingutusi nõudvaid probleeme, näiteks 
taimede ja mikroorganismide 
süsteemibioloogia mõõtmeid ja keerukust, 
või siis ülemaailmseid probleeme ja ELi 
rahvusvahelisi kohustusi (toidu ja joogivee 
turvalisus ja ohutus, loomataudide 
ülemaailmne levik, bioloogilise 
mitmekesisuse õiglane kasutamine, maailma 
kalavarude taastamine maksimaalse 
säästliku saagikuseni aastaks 2015, seda 
koostöös ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooniga ning 
kliimamuutusest tingitud ja sellele avaldatav 
mõju).

Selgitus

Eesmärk taastada 2015. aastaks maailma kalavarud on kiiduväärt, aga seatud äärmiselt 
kõrgele. Seetõttu peaks olema esmatähtis koostöö ja kooskõlastamine rahvusvaheliste 
asutustega, näiteks ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooniga.
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