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LYHYET PERUSTELUT

EU:n maatalouden ja elintarviketeollisuuden on nyt Lissabonin strategian mukaisesti pyrittävä 
lisäämään globaalia kilpailukykyään innovoinneilla, teknisiä prosesseja hyödyntämällä ja 
jatkamalla laatustandardien ajan tasalle saattamista. Tutkimuksen saralla on jo edistetty 
merkittävästi maaseudun kestävää kehittämistä ja tuettu maanviljelijöitä ja 
elintarviketeollisuutta niiden pyrkiessä vastaamaan kasvaviin paineisiin EU:n kansalaisten 
vaatiessa monipuolista ja terveellistä tuotantoa.

Nykyisin tarvitaan entistä kipeämmin tutkimuksen edistämistä, jotta Euroopan unionin 
kestävä maatalous voidaan säilyttää ja sitä voidaan tehostaa. Euroopan unionissa tehtävän 
tutkimuksen on pysyttävä kansainvälisen tutkimustoiminnan ja teknisen kehityksen tahdissa, 
jos mielimme auttaa viljelijöitämme vastaamaan uuden yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
haasteisiin sekä osallistumaan kestävän kasvun tuottamiseen alati globaalistuvassa taloudessa.

Maataloustutkimus oli rajattu kuudennessa puiteohjelmassa (2002–2006) lähes yksinomaan 
elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen. Komissio soveltaa seitsemännessä puiteohjelmassa 
huomattavasti laajempaa lähestymistapaa ja ilmoittaa, että tavoitteena on saada aikaan 
"eurooppalainen tietopohjainen biotalous" ja "hyödyntää uusia ja esiin nousevia 
mahdollisuuksia tutkimukseen, jolla vastataan yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin". 
Ehdotuksen yhdessä luvussa käsitellään elintarvikkeita, maataloutta ja bioteknologiaa 
(aihe 2). Lisäksi maataloustutkimusta käsitellään sekä aiheessa 5 (energia) että 
aiheessa 6 (ympäristö).

Valmistelija pitää komission laajempaa visiota myönteisenä ja kiittää päätöksestä laajentaa 
seitsemännen puiteohjelman talousarviota edelliseen ohjelmakauteen verrattuna.

Komissio esittää seitsemännen puiteohjelman täytäntöön panemiseksi viittä erityisohjelmaa, 
joista ensimmäinen kytkeytyy välittömästi yhteisten tutkimuskeskusten avulla rahoitettaviin 
toimiin. Muut neljä erityisohjelmaa ovat nimiltään: yhteistyö, ideat, ihmiset ja valmiudet. 
Tässä lausunnossa käsitellään yhteistyö-erityisohjelmaa.

Yhteistyötä koskevalla erityisohjelmalla pyritään lähinnä Euroopan johtajuuteen tärkeimmillä 
aloilla teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyön turvin. Tukea myönnetään mitä 
erilaisimmille ylikansallisessa yhteistyössä toteutettaville tutkimustoimille aina 
yhteistyöhankkeista ja -verkoista tutkimusohjelmien yhteen sovittamiseen.

Yhteistyöohjelma on jäsennetty yhdeksään alaohjelmaan, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä 
ja samalla yhtenäisiä ja johdonmukaisia ja jotka mahdollistavat yhteiset poikkialaiset aiheet, 
joissa voidaan käsitellä yhteisen edun mukaisia tutkimuskohteita. Yhteistyöohjelman 
talousarvioksi on ehdotettu aiheessa 2 (elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia) 
2,45 miljardia euroa. Ehdotettu talousarvio on tarpeen, kun otetaan huomioon aiheeseen 
sisältyvät lukuisat lähestymistavat (maa-, kala- ja metsätalous jne.).

Valmistelija pitää yleisesti ottaen komission ehdotusta tyydyttävänä. Korostetut 
päänäkemykset osuvat yksiin valmistelijan näkökulman kanssa; tämä pätee erityisesti 
maatalouden tunnustamiseen yhdeksi yhdeksästä aihealueesta, joilla Euroopan unionin 
toimintaa harjoitetaan.
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Valmistelija pitää kuitenkin tietynasteista hiomista tarpeellisena ja ehdottaa siksi erinäisiä 
tarkistuksia, joista enimmät koskevat aihetta 2 (elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia).

• Maatalouden monitoimintainen rooli olisi hahmoteltava näkyvämmäksi. Tutkimusta 
olisi edistettävä sellaisten tuotantojärjestelmien edistämiseksi, joilla kyetään 
yhdistämään taloutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskeva suorituskyky.

• Lisäksi ilmastonmuutostutkimus on sisällytettävä aiheen 2 mukaisiin toimiin, koska 
maatalous joutunee sopeutumaan merkittävästi ilmastonmuutokseen.

• Olisi tuettava tutkijoiden parempaa yhteen sovittamista Euroopassa sekä 
tutkimustuloksista viestimisen parantamista.

• On syytä korostaa, että komission on oltava johdonmukainen kytkiessään konkreettisia 
toimia valittuun lähestymistapaan. Kun aiheen 2 lähestymistapa-osiossa viitataan 
tutkimuksen osuuteen YMP:ssä, eläinten terveyttä koskevassa yhteisessä politiikassa, 
EU:n metsästrategiassa ja yhteisessä kalatalouspolitiikassa, on syytä esittää myös 
konkreettisia toimia.

Valmistelija katsoo lopuksi, että on syytä kiinnittää huomiota tehokkaaseen yhteen 
sovittamiseen, koska elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia -aiheessa saattaa ilmetä 
päällekkäisyyksiä muiden aihealueiden kanssa. Siksi valmistelija kannustaa yhteisiin 
poikkialaisiin lähestymistapoihin ja edellyttää aiheen sisäistä yhteistyötä.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Tavoite, 1 kohta

Tavoitteena on saada aikaan eurooppalainen 
tietopohjainen biotalous  luomalla 
edellytykset sille, että tiede- ja 
yritysmaailma ja muut sidosryhmät voivat 
yhteistyössä hyödyntää uusia ja esiin 
nousevia mahdollisuuksia tutkimukseen, 
jolla vastataan yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin haasteisiin. Näitä haasteita 
ovat: kasvava tarve tuottaa turvallisempia, 
terveellisempiä ja laadukkaampia 
elintarvikkeita siten, että tuotannossa otetaan 
huomioon eläinten hyvinvointi ja 
maaseutunäkökohdat; uusiutuvien 

Tavoitteena on saada aikaan eurooppalainen 
tietopohjainen biotalous luomalla 
edellytykset sille, että tiede- ja 
yritysmaailma ja muut sidosryhmät voivat 
yhteistyössä hyödyntää uusia ja esiin 
nousevia mahdollisuuksia tutkimukseen, 
jolla vastataan yhteiskunnallisiin, 
ympäristöä koskeviin ja taloudellisiin 
haasteisiin. Näitä haasteita ovat: kasvava 
tarve tuottaa turvallisempia, terveellisempiä 
ja laadukkaampia elintarvikkeita siten, että 
tuotannossa otetaan huomioon maatalouden 
monitoimintainen rooli, eläinten 
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biologisten resurssien kestävä käyttö ja 
tuotanto; eläinkulkutautien ja zoonoosien 
sekä elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien 
lisääntynyt riski sekä erityisesti
ilmastonmuutoksen maa- ja 
kalataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle aiheuttamat uhat.

hyvinvointi ja maaseutunäkökohdat; 
uusiutuvien biologisten resurssien kestävä 
käyttö ja tuotanto; eläinkulkutautien, 
zoonoosien sekä elintarvikkeisiin liittyvien 
sairauksien lisääntynyt riski ja muut toimet, 
joilla ehkäistään rehuperäisiä tauteja;
globaalien muutosten, kuten 
ilmastonmuutoksen ja energiakustannusten,
maa- ja kalataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle sekä elintarvikeketjun 
kestävyydelle ja mukautuvuudelle
aiheuttamat uhat.

Perustelu

Tutkimusta olisi edistettävä sellaisten tuotantojärjestelmien edistämiseksi, joilla kyetään 
yhdistämään taloutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskeva suorituskyky. Maatalouden 
monitoimintainen rooli olisi hahmoteltava näkyvämmäksi.

Kestävä kehitys on kolmen pylvään varassa: yhteiskunnalliset, ympäristöä koskevat ja 
taloudelliset haasteet.

Maataloustutkimuksen yhtenä tärkeänä osa-alueena ovat edelleen rehuista aiheutuvat 
vaikutukset ja niistä koituvat taudit, kuten BSE.

On tärkeää tutkia globaalin muutoksen (erityisesti ilmastonmuutoksen) vaikutuksia 
elintarvikeketjuun.

Tarkistus 2
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 1 kohta

Tähän aihealueeseen kuuluva tutkimus 
lujittaa tietopohjaa, tuottaa innovaatioita ja 
tarjoaa tukea politiikalle, jolla rakennetaan ja 
kehitetään eurooppalaista tietopohjaista 
biotaloutta. Tutkimuksessa keskitytään 
biologisten resurssien kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön, erityisesti
soveltamalla biotieteitä ja bioteknologiaa ja 
hyödyntämällä mahdollisuuksia, joita 
saadaan näiden lähentymisestä muihin 
teknologioihin. Tavoitteena on, että 
Euroopan maatalous, kalatalous, 
vesiviljelyala, elintarvikeala, 
terveydenhoitoala, metsäteollisuus sekä 
näihin liittyvät alat voivat tuottaa uusia, 

Tähän aihealueeseen kuuluva tutkimus 
lujittaa tietopohjaa, tuottaa innovaatioita ja 
tarjoaa tukea politiikalle, jolla rakennetaan ja 
kehitetään eurooppalaista tietopohjaista 
biotaloutta. Tutkimuksessa keskitytään 
biologisten resurssien kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön, muun muassa
soveltamalla biotieteitä ja bioteknologiaa ja 
hyödyntämällä mahdollisuuksia, joita 
saadaan näiden lähentymisestä muihin 
teknologioihin. Tavoitteena on, että 
Euroopan maatalous, kalatalous, 
vesiviljelyala, elintarvikeala, 
terveydenhoitoala, metsäteollisuus sekä 
näihin liittyvät alat voivat tuottaa uusia, 



PE 365.080v02-00 6/15 AD\603792FI.doc

FI

ekotehokkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita. 
Tutkimus antaa merkittävää tukea EU:n 
politiikan ja lainsäädännön 
täytäntöönpanolle ja muotoilulle. 
Tarkastelun tai tuen kohteena ovat erityisesti 
yhteinen maatalouspolitiikka, maatalous- ja 
kauppakysymykset, elintarvikelainsäädäntö, 
eläinten terveyttä koskeva yhteisön 
politiikka sekä eläinten hyvinvointia ja 
tautien valvontaa koskevat normit, 
ympäristö ja biologinen monimuotoisuus, 
EU:n metsästrategia sekä yhteinen 
kalastuspolitiikka, jonka tavoitteena on 
kalatalouden ja vesiviljelyn kestävä kehitys. 
Tutkimuksella pyritään myös luomaan uusia 
ja kehittämään jo käytössä olevia 
indikaattoreja, jotka tukevat näiden 
politiikkojen analysointia, kehittämistä ja 
seurantaa. 

ekotehokkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita. 
Tutkimus antaa merkittävää tukea EU:n 
politiikan ja lainsäädännön 
täytäntöönpanolle ja muotoilulle. 
Tarkastelun tai tuen kohteena ovat erityisesti 
yhteinen maatalouspolitiikka, maatalous- ja 
kauppakysymykset, elintarvikelainsäädäntö, 
eläinten terveyttä koskeva yhteisön 
politiikka sekä eläinten hyvinvointia ja 
tautien valvontaa koskevat normit, 
maaseudun kehittäminen, ympäristö ja 
biologinen monimuotoisuus, EU:n 
metsästrategia sekä yhteinen 
kalastuspolitiikka, jonka tavoitteena on 
kalatalouden ja vesiviljelyn kestävä kehitys. 
Tutkimuksella pyritään myös luomaan uusia 
ja kehittämään jo käytössä olevia 
indikaattoreja, jotka tukevat näiden 
politiikkojen analysointia, kehittämistä ja 
seurantaa.

Perustelu

Kattavan maataloustutkimuksen toteuttaminen edellyttää, että elintarvikkeiden, maatalouden 
ja bioteknologian aihe mielletään mahdollisimman laajaksi eikä sitä rajata yksittäisiin 
menetelmiin. Bioteknologiaa käsitellään tässä aiheessa yksityiskohtaisemmin tuonnempana.
Innovatiivisten kokemusten hankkiminen ja niiden yhteinen hyödyntäminen maaseudun 
strategisessa kehittämisessä on ratkaisevan tärkeää.

Tarkistus 3
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 2 kohta

Erityisesti elintarviketeollisuus, joka 
muodostuu 90-prosenttisesti pk-yrityksistä, 
hyötyy monista tutkimustoimista, muun 
muassa kohdennetusta tulosten levityksestä 
ja teknologiansiirrosta. Tämä koskee 
erityisesti kehittyneiden ekotehokkaiden 
tekniikoiden, menetelmien ja prosessien 
integrointia ja käyttöönottoa sekä normien 
kehittämistä. Biotieteiden, nanoteknologian 
ja tieto- ja viestintäteknologioiden aloilla 
toimivien huipputekniikan uusyritysten 
odotetaan olevan merkittävässä asemassa 
kasvinjalostuksen, viljelykasvien 
parantamisen, kasvinsuojelun, 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun 
varmistamiseen käytettävien kehittyneiden 

Erityisesti elintarviketeollisuus, joka 
muodostuu 90-prosenttisesti pk-yrityksistä, 
hyötyy monista tutkimustoimista, muun 
muassa kohdennetusta tulosten levityksestä 
ja teknologiansiirrosta. Tämä koskee 
erityisesti kehittyneiden ekotehokkaiden 
tekniikoiden, menetelmien ja prosessien 
integrointia ja käyttöönottoa sekä normien
kehittämistä. Biotieteiden, nanoteknologian,
viestintäteknologioiden ja robotti- ja 
satelliittitekniikan aloilla toimivien 
huipputekniikan uusyritysten odotetaan 
olevan merkittävässä asemassa 
kasvinjalostuksen, viljelykasvien 
parantamisen, kasvinsuojelun,
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun 
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havaitsemis- ja seurantatekniikoiden sekä 
uusien teollisten bioprosessien aloilla. 

varmistamiseen käytettävien kehittyneiden 
havaitsemis- ja seurantatekniikoiden sekä 
uusien teollisten bioprosessien aloilla. Nämä 
yritykset voivat lisäksi ratkaisevasti edistää 
EU:n maaseutualueiden kehittämistä, 
etenkin jos yritykset muodostavat 
verkostoja maaseutualueiden kehittämistä 
koskevien tietojen ja saatujen 
innovatiivisten kokemusten vaihtamiseksi.

Perustelu

Robotti- ja satelliittitekniikka soveltuvat hyvin sekä tuotanto- että valvontaprosesseihin.

Euroopan maaseutualueet, jotka usein ovat sosioekonomisesti heikosti kehittyneitä, 
tarvitsevat eniten innovatiivisia yrityksiä, koska ne ovat lähellä eurooppalaista kehitystasoa ja 
eurooppalaista kilpailukyvyn tasoa.

Tarkistus 4
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Lähestymistapa, 3 kohta

Useat eurooppalaiset teknologiayhteisöt, 
joiden aloina ovat kasvigenomiikka ja 
bioteknologia, metsätalous ja -teollisuus, 
eläinterveys, tuotantoeläinten jalostus, 
elintarvikkeet, vesiviljely ja teollinen 
bioteknologia, osallistuvat yhteisten 
tutkimusprioriteettien määrittämiseen tällä 
aihealueella ja mahdollisten tulevien 
laajamittaisten toimien yksilöintiin. Tällaisia 
toimia ovat esimerkiksi 
demonstrointihankkeet, joiden tavoitteena on 
bulkkikemikaalien tuottaminen biomassasta 
(kasvien soluseinä, biopolttoaineet ja 
biopolymeerit). Eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt myös takaavat osaltaan 
kaikkien sidosryhmien laajan osallistumisen 
ja integroinnin. Tarpeen mukaan toteutetaan 
kansallisten tutkimusohjelmien 
koordinointia parantavia toimia tiiviissä 
yhteistyössä ERA-NET-hankkeiden, 
teknologiayhteisöjen ja muiden toimijoiden 
(esim. maataloustutkimuksen pysyvän 
komitean ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
muodostettavan Euroopan meritutkimuksen 
koordinointirakenteen) kanssa.

Useat eurooppalaiset teknologiayhteisöt, 
joiden aloina ovat kasvigenomiikka ja 
bioteknologia, metsätalous ja metsäala, 
eläinterveys, tuotantoeläinten jalostus, 
elintarvikkeet, vesiviljely ja teollinen 
bioteknologia, osallistuvat yhteisten 
tutkimusprioriteettien määrittämiseen tällä 
aihealueella ja mahdollisten tulevien 
laajamittaisten toimien yksilöintiin. Tällaisia 
toimia ovat esimerkiksi 
demonstrointihankkeet, joiden tavoitteena on 
bulkkikemikaalien tuottaminen biomassasta 
(kasvien soluseinä, biopolttoaineet ja 
biopolymeerit). Eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt myös takaavat osaltaan 
kaikkien sidosryhmien laajan osallistumisen 
ja integroinnin. Painopisteenä on parantaa 
maatalousalan soveltavan tutkimuksen 
havaintojen levittämistä. Eurooppalaiset 
teknologiayhteisöt myös takaavat osaltaan 
kaikkien sidosryhmien laajan osallistumisen 
ja integroinnin. Tarpeen mukaan toteutetaan 
kansallisten tutkimusohjelmien 
koordinointia parantavia toimia tiiviissä 
yhteistyössä ERA-NET-hankkeiden, 
teknologiayhteisöjen ja muiden toimijoiden 
(esim. maataloustutkimuksen pysyvän 
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komitean ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
muodostettavan Euroopan meritutkimuksen 
koordinointirakenteen) kanssa. Lisäksi olisi 
tuettava tietokoneavusteisten 
tutkimusyhteisöjen perustamista ja 
kehittämistä, jotta viestintäpuutteet 
saadaan oikaistua ja EU:n 
maataloustutkimusta koskevaa yhteistyötä 
voidaan kohentaa.

Perustelu

Tutkimustuloksia olisi sovitettava paremmin yhteen kohentamalla tutkimuslaitosten 
keskinäistä vuoropuhelua sekä tutkijoiden, soveltajien ja kuluttajien välistä vuoropuhelua.

Rajatylittäviä yhteyksiä ei useinkaan ole. Yhteisesti luotu Internetyhteisö soveltuu hyvin 
yhteydenpitoon ja se parantaa EU-tason yhteistyötä ja synergian hyödyntämistä.

Ilmauksella "metsäala" tekstiin sisällytetään Euroopan paperi- ja puunjalostusteollisuus.

Tarkistus 5
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 1 kohta, 

2 luetelmakohta

– Maatalouden, metsätalouden, kalatalouden 
ja vesiviljelyn kestävyyden ja kilpailukyvyn 
parantaminen vähäisemmin 
ympäristövaikutuksin kehittämällä uusia 
teknologioita, laitteita, seurantajärjestelmiä, 
uudentyyppisiä kasveja ja 
tuotantojärjestelmiä, parantamalla 
kalatalouden hallinnan tieteellistä ja teknistä 
perustaa ja tutkimalla eri järjestelmien 
(maatalous ja metsätalous; kalatalous ja 
vesiviljely) välistä vuorovaikutusta koko 
ekosysteemin kattavassa lähestymistavassa. 
Maaympäristöjen biologisten resurssien 
osalta erityisenä painopisteenä ovat 
vähäiseen tuotantopanokseen perustuvat ja 
luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 
resurssien hoidon parantaminen ja uusrehut 
sekä uudenlaiset kasvit (viljelykasvit ja 
puut), joilla on parempi koostumus, 
stressinsietokyky, ravinteiden hyväksikäytön 
tehokkuus ja arkkitehtuuri. Tätä tuetaan 
tutkimuksella, jonka kohteena ovat uusien 
kasvijärjestelmien ja -tuotteiden 
bioturvallisuus, rinnakkaiselo ja 

– Maatalouden, metsätalouden, kalatalouden 
ja vesiviljelyn kestävyyden ja kilpailukyvyn 
parantaminen vähäisemmin 
ympäristövaikutuksin tutkimalla 
maatalouden tuotantojärjestelmiä ja 
jatkamalla niiden kehittämistä, kehittämällä 
uusia teknologioita ja laitteita, tutkimalla 
uudentyyppisiä ja entistä parempia
seurantajärjestelmiä, kehittämällä
uudentyyppisiä kasveja ja 
tuotantojärjestelmiä, parantamalla 
kalatalouden hallinnan tieteellistä ja teknistä 
perustaa ja tutkimalla eri järjestelmien 
(maatalous ja metsätalous; kalatalous ja 
vesiviljely) välistä vuorovaikutusta koko 
ekosysteemin kattavassa lähestymistavassa. 
Maaympäristöjen biologisten resurssien 
osalta erityisenä painopisteenä ovat 
vähäiseen tuotantopanokseen perustuvat ja 
luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät, 
resurssien hoidon parantaminen ja uusrehut 
sekä uudenlaiset kasvikulttuurit, joilla on 
parempi koostumus, stressinsietokyky, 
ravinteiden hyväksikäytön tehokkuus ja 
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jäljitettävyys. Kasviterveyttä parannetaan 
tutkimalla ekologiaa, tuhoeläinbiologiaa, 
tauteja ja muita uhkia, tukemalla tautien 
puhkeamisen valvontaa ja parantamalla 
kestävän tuhoeläinhallinnan välineitä ja 
tekniikoita. Vesiympäristöjen biologisten 
resurssien osalta painopisteinä ovat 
viljeltyjen lajien olennaiset biologiset 
toiminnot, turvalliset ja ympäristömyötäiset 
tuotantojärjestelmät ja rehut sekä 
kalastusbiologia, monilajikalastuksen 
dynamiikka, kalastuksen ja 
meriekosysteemin välinen vuorovaikutus 
sekä laivastoperustaiset, alueelliset ja 
monivuotiset hoitojärjestelmät.

arkkitehtuuri. Tätä tuetaan tutkimuksella ja 
kustannus-hyötyanalyyseillä, joiden 
kohteena ovat uusien kasvijärjestelmien ja -
tuotteiden bioturvallisuus, rinnakkaiselo ja 
jäljitettävyys. Kasviterveyttä parannetaan 
tutkimalla ekologiaa, tuhoeläinbiologiaa, 
tauteja ja muita uhkia, tukemalla tautien 
puhkeamisen valvontaa ja parantamalla 
kestävän tuhoeläinhallinnan välineitä ja 
tekniikoita, erityisesti integroidun suojelun 
ja biologisen tautientorjunnan 
kehittämistä, sekä kehittämällä 
kasvinsuojeluaineita, joista on vähemmän 
haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
maataloutta haittaavien tuholaisten 
alueelliseen jakautumiseen. Siksi on 
kehitettävä kestävästi EU:n eri alueiden 
välisiä tarkkailuverkostoja.
Vesiympäristöjen biologisten resurssien 
osalta painopisteinä ovat viljeltyjen lajien 
olennaiset biologiset toiminnot, turvalliset ja 
ympäristömyötäiset tuotantojärjestelmät ja 
rehut sekä kalastusbiologia, 
monilajikalastuksen dynamiikka, 
kalastuksen ja meriekosysteemin välinen 
vuorovaikutus sekä laivastoperustaiset, 
alueelliset ja monivuotiset hoitojärjestelmät.

Perustelu

Kestävyyttä ja kilpailukykyä voidaan lujittaa bioteknologian kaltaisilla tärkeillä toimilla, 
mutta maatalouden tuotantojärjestelmien tutkimiselle ja niiden kehittämisen jatkamisellekin 
olisi löydettävä sijaa.

Nykyisin sovellettavat seurantajärjestelmät ovat osoittautuneet riittämättömiksi, eikä niiden 
avulla voida taata elintarvikkeiden turvallisuutta. Uusia malleja olisi mielekästä tutkia 
Euroopan tasolla.

Itse kasvien lisäksi voidaan tutkia myös ennen kaikkea viljelyjärjestelmiä, jotta edellä 
mainitut tavoitteet saavutetaan. Muuntogeenisten ja perinteisten kasvien rinnakkaiseloa 
koskevaan tutkimukseen on sisällytettävä taloudelliset kysymykset ja siinä on otettava 
huomioon kuluttajien toiveet.
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Tässä on viitattava keinoihin maataloutta haittaavien tuholaisten kestäväksi 
kurissapitämiseksi. Integroitu suojelu ja biologinen tuholaisten torjunta, molemmat aloja, 
joita on vielä tutkittava enemmän, ovat olennaisia tekijöitä maatalouden, erityisesti 
ekologisen maatalouden, monimuotoisuuden kehittämisessä. 

Lisäksi on meneillään ilmastonmuutos, joka on otettava huomioon, koska tuholaisten 
alueellisessa jakaantumisessa voi ilmetä muutoksia esimerkiksi siten, että Välimeren alueen 
tuholaisia leviää muualle Eurooppaan. On luotava eurooppalainen tarkkailuverkosto, joka 
tarkkailee näitä muutoksia.

Tarkistus 6
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 1 kohta, 

3 luetelmakohta

– Eläintuotannon ja eläinten hyvinvoinnin 
optimointi maataloudessa, kalataloudessa ja 
vesiviljelyssä muun muassa hyödyntämällä 
geenitietoutta, uusia jalostusmenetelmiä, 
lisäämällä ymmärrystä eläinten fysiologiasta 
ja käyttäytymisestä sekä parantamalla 
tietämystä eläinten tartuntataudeista, muun 
muassa zoonooseista, ja näiden tautien 
valvontaa. Lisäksi on määrä kehittää 
välineitä eläinten tartuntatautien seurantaa, 
ennaltaehkäisyä ja hallintaa varten 
toteuttamalla rokotteisiin ja diagnostiikkaan 
liittyvää tukevaa ja soveltavaa tutkimusta, 
tutkimalla jo tunnettujen tai ilmenevien 
tartunnanaiheuttajien ja muiden uhkien 
(mukaan luettuina tahalliset teot) ekologiaa 
sekä eri viljelyjärjestelmien ja ilmaston 
vaikutuksia. Uutta tietämystä on määrä 
tuottaa myös eläinjätteen turvallisesta 
hävittämisestä ja sivutuotteiden käsittelyn 
parantamisesta.

– Eläintuotannon ja eläinten hyvinvoinnin 
optimointi maataloudessa, kalataloudessa ja 
vesiviljelyssä muun muassa hyödyntämällä 
geenitietoutta, uusia jalostusmenetelmiä, 
lisäämällä ymmärrystä eläinten fysiologiasta 
ja käyttäytymisestä sekä parantamalla 
tietämystä eläinten tartuntataudeista, muun 
muassa zoonooseista sekä muista 
rehuperäisistä taudeista, ja näiden tautien 
valvontaa. Lisäksi on määrä kehittää 
välineitä eläinten tartuntatautien seurantaa, 
ennaltaehkäisyä ja hallintaa varten 
toteuttamalla rokotteisiin ja diagnostiikkaan 
liittyvää tukevaa ja soveltavaa tutkimusta, 
tutkimalla jo tunnettujen tai ilmenevien 
tartunnanaiheuttajien ja muiden uhkien 
(mukaan luettuina tahalliset teot) ekologiaa 
sekä eri viljelyjärjestelmien ja ilmaston 
vaikutuksia. Tässä yhteydessä on syytä 
tutkia maatalouden sopeutumista nykyisten 
ilmastovyöhykkeiden siirtymiseen. Uutta 
tietämystä on määrä tuottaa myös 
eläinjätteen turvallisesta hävittämisestä ja 
sivutuotteiden käsittelyn parantamisesta.

Perustelu

Rehuperäisiä tauteja, kuten BSE-tautia, ei pitäisi jättää tutkimuksen ulkopuolelle.

On tärkeää tutkia maailmanlaajuisia muutoksia kuten ilmastovyöhykkeiden siirtymistä ja 
pyrkiä tutkimaan maataloustuotannon sopeutumistoimia.
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Tarkistus 7
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 1 kohta, 

4 luetelmakohta

– Tarvittavien välineiden tarjoaminen 
poliittisille päätöksentekijöille ja muille 
toimijoille alan strategioiden, politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanon tueksi ja 
erityisesti eurooppalaisen tietopohjaisen 
biotalouden rakentamisen sekä maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämisen tarpeiden 
tukemiseksi. Yhteistä kalastuspolitiikkaa 
tuetaan kehittämällä mukautuvia 
lähestymistapoja, jotka mahdollistavat koko 
ekosysteemin huomioon ottamisen merten 
luonnonvarojen hyödyntämisessä. Tutkimus 
käsittää sosioekonomiset tutkimukset, eri 
viljelyjärjestelmien vertailuselvitykset, 
kustannustehokkaat kalatalouden 
hallintajärjestelmät, non-food-eläinten 
kasvatuksen, vuorovaikutuksen 
metsätalouden kanssa ja tutkimukset, jotka 
koskevat toimeentulon parantamista 
maaseudulla ja rannikkoalueilla.

– Tarvittavien välineiden tarjoaminen 
poliittisille päätöksentekijöille ja muille 
toimijoille alan strategioiden, politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanon tueksi ja 
erityisesti eurooppalaisen tietopohjaisen 
biotalouden rakentamisen sekä maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämisen tarpeiden 
tukemiseksi ja metsätalouden 
innovatiivisten mekanismien, metsäpalojen 
ehkäisemiseen ja torjuntaan tarkoitettujen 
menetelmien ja maatalouden aiheuttaman 
eroosion ja kuivuuden torjuntaan 
tarkoitettujen toimien kehittämisen
tukemiseksi. Tuetaan yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, eläinten terveyttä 
koskevaa yhteisön politiikkaa, EU:n 
metsästrategiaa ja yhteistä 
kalatalouspolitiikkaa. Yhteistä 
kalastuspolitiikkaa tuetaan erityisesti 
kehittämällä mukautuvia lähestymistapoja, 
jotka mahdollistavat koko ekosysteemin 
huomioon ottamisen merten luonnonvarojen 
hyödyntämisessä. Tutkimus käsittää 
sosioekonomiset tutkimukset, maaseutua 
koskevan yhteiskunnallisen tutkimuksen, 
eri viljelyjärjestelmien vertailuselvitykset, 
kustannustehokkaat kalatalouden 
hallintajärjestelmät, non-food-eläinten 
kasvatuksen, vuorovaikutuksen 
metsätalouden kanssa ja tutkimukset, jotka 
koskevat toimeentulon parantamista 
maaseudulla ja rannikkoalueilla.

Perustelu

Ottaen huomioon Etelä-Euroopassa kahden viime vuoden aikana tapahtuneet traagiset 
tapahtumat, erityisesti äärimmäisen kuivuuden ja metsäpalot, on kansainvälisesti edistettävä 
tutkimusta ja tieteellistä yhteistyötä metsätaloudessa, metsäpalojen ehkäisemisessä ja 
torjumisessa sekä kuivuuden ja maatalouden aiheuttaman eroosion minimoinnissa.

Komission on oltava johdonmukainen kytkiessään konkreettisia toimia valittuun 
lähestymistapaan. Kun aiheen 2 lähestymistapa-osiossa viitataan tutkimuksen osuuteen 
YMP:ssä, eläinten terveyttä koskevassa yhteisessä politiikassa, EU:n metsästrategiassa ja 
yhteisessä kalatalouspolitiikassa, on syytä esittää myös konkreettisia toimia.
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Tarkistus 8
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 1 kohta, 

2 luetelmakohta

– Ruokavaliotekijät ja -tottumukset 
keskeisenä hallittavana tekijänä 
ruokavalioperäisten sairauksien ja häiriöiden 
kehityksessä ja niiden esiintymisen 
vähentämisessä. Näitä tekijöitä koskevan 
tietämyksen lisääminen edellyttää 
nutrigenomiikan ja systeemibiologian 
kehittämistä ja soveltamista sekä ravinnon, 
fysiologisten toimintojen ja psykologisten 
toimintojen välisten vuorovaikutusten 
tutkimista. Tutkimus voi johtaa jalostettujen 
elintarvikkeiden koostumuksen 
uudistamiseen ja uuselintarvikkeiden, 
erityisruokavaliovalmisteiden ja terveys- ja 
ravitsemusvaikutteisten elintarvikkeiden 
kehittämiseen. Myös perinteisten, 
paikallisten ja kausielintarvikkeiden 
tutkiminen on tärkeää, jotta voidaan nostaa 
esille määrättyihin elintarvikkeisiin ja 
ruokavalioihin liittyviä vaikutuksia ja 
kehittää kattavaa elintarvikeohjeistoa. 

– Ruokavaliotekijät ja -tottumukset 
keskeisenä hallittavana tekijänä 
ruokavalioperäisten sairauksien ja häiriöiden 
kehityksessä ja niiden esiintymisen 
vähentämisessä. Näitä tekijöitä koskevan 
tietämyksen lisääminen edellyttää 
nutrigenomiikan ja systeemibiologian 
kehittämistä ja soveltamista. Integroidun 
menettelyn nimissä on painotettava 
erityisesti ravinnon, fysiologisten 
toimintojen ja psykologisten toimintojen 
välisten vuorovaikutusten tutkimista. 
Tutkimus voi johtaa jalostettujen 
elintarvikkeiden koostumuksen 
uudistamiseen ja uuselintarvikkeiden, 
erityisruokavaliovalmisteiden ja terveys- ja 
ravitsemusvaikutteisten elintarvikkeiden 
kehittämiseen. Myös perinteisten, 
paikallisten ja kausielintarvikkeiden 
tutkiminen on tärkeää, jotta voidaan nostaa 
esille määrättyihin elintarvikkeisiin ja 
ruokavalioihin liittyviä vaikutuksia ja 
kehittää kattavaa elintarvikeohjeistoa

Perustelu

Terveellistä ravintoa ei voida pitää vain välttämättömien ravintoaineiden ja vitamiinien 
yhdistelmänä, vaan se on osa kulttuuria. Terveellisiä ruokailutottumuksia ei saavuteta vain 
käyttämällä tiettyjä ravintoaineita, vaan ennen kaikkea oppimalla ymmärtämään 
ruokakulttuuria ja parantamalla sitä.

Tarkistus 9
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 2 kohta, 

4 luetelmakohta

– Kemiallisen ja mikrobiologisen 
turvallisuuden takaaminen ja Euroopan 
elintarvikehuollon laadun parantaminen. 
Tähän sisältyvät mikrobiekologian ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden välisten 
yhteyksien tutkiminen, menetelmien ja 
mallien kehittäminen elintarvikeketjun 
eheyden tutkimista varten, uudet 
havaitsemismenetelmät, riskinarvioinnin ja -
hallinnan ja riskejä koskevan viestinnän 

– Kemiallisen ja mikrobiologisen 
turvallisuuden ja aisteja koskevan ja 
ravitsemustieteellisen laadun takaaminen ja 
parantaminen sekä Euroopan 
elintarvikehuollon laadun parantaminen. 
Tähän sisältyvät mikrobiekologian ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden välisten 
yhteyksien tutkiminen, menetelmien ja 
mallien kehittäminen elintarvikeketjun 
eheyden tutkimista varten, 
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tekniikat ja välineet sekä riskien mieltämisen 
tutkiminen.

yhdenmukaistetun lähestymistavan 
kehittäminen elintarvikkeita, niiden 
seurantaa ja jäljittämistä varten,
riskinarvioinnin ja -hallinnan ja riskejä
koskevan viestinnän tekniikat ja välineet 
sekä riskien mieltämisen tutkiminen.

Perustelu

Aisteja koskeva ja ravitsemustieteellinen laatu -ilmaus korostaa myönteisiä vaikutuksia 
terveyteen ja hyvinvointiin.

Tietojen käsittelyn ja vaihdon sekä seurannan ja jäljitettävyyden parantaminen kohentavat 
elintarvikealan avoimuutta ja kilpailukykyä.

Tarkistus 10
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Toimet, 2 kohta, 

5 luetelmakohta

– Ihmisen terveyden ja ympäristön suojelu 
tutkimalla elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjuihin kohdistuvia ja niiden 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tähän 
sisältyy elintarvikkeissa esiintyvien 
vierasaineiden ja niihin liittyvien 
terveysvaikutusten tutkiminen sekä 
tehokkaampien välineiden ja menetelmien 
kehittäminen elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjujen aiheuttamien 
ympäristövaikutusten arviointia varten. 
Elintarvikeketjun laadun ja eheyden 
varmistaminen edellyttää uusia malleja 
tuotantoketjun analyysia varten ja ratkaisuja 
kokonaiselintarvikeketjun (total food chain) 
hallintaan, mukaan luettuina 
kuluttajanäkökohdat. 

– Ihmisen terveyden ja ympäristön suojelu 
tutkimalla elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjuihin kohdistuvia ja niiden 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tähän 
sisältyy elintarvikkeissa esiintyvien 
vierasaineiden ja niihin liittyvien 
terveysvaikutusten tutkiminen sekä 
tehokkaampien välineiden ja menetelmien 
kehittäminen elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjujen aiheuttamien 
ympäristövaikutusten arviointia varten. 
Elintarvikeketjun laadun ja eheyden 
varmistaminen edellyttää uusia malleja 
tuotantoketjun analyysia varten ja ratkaisuja 
kokonaiselintarvikeketjun (total food chain) 
hallintaan, mukaan luettuina 
kuluttajanäkökohdat, kuten selkeiden ja 
luotettavien tietojen saanti.

Tarkistus 11
Liite I, Aihealue 2, Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, Kansainvälinen yhteistyö, 

2 kohta 

Lisäksi on tarkoitus harjoittaa monenvälistä 
yhteistyötä, joiden kohteena ovat joko 

Lisäksi on tarkoitus harjoittaa monenvälistä 
yhteistyötä, joiden kohteena ovat joko 
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laajoja kansainvälisiä toimia edellyttävät 
haasteet (esim. systeemibiologian ulottuvuus 
ja monimutkaisuus kasveissa ja mikro-
organismeissa) tai maailmanlaajuiset 
haasteet ja EU:n kansainväliset sitoumukset 
(jotka liittyvät elintarvikkeiden ja 
juomaveden turvallisuuteen ja 
saantivarmuuteen, eläintautien 
maailmanlaajuiseen leviämiseen, biologisen 
monimuotoisuuden tasapuoliseen käyttöön, 
maailman kalatalouden palauttamiseen 
suurimman mahdollisen kestävän tuoton 
tasolle vuoteen 2015 mennessä sekä 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ja siihen 
kohdistuviin vaikutuksiin). 

laajoja kansainvälisiä toimia edellyttävät 
haasteet (esim. systeemibiologian ulottuvuus 
ja monimutkaisuus kasveissa ja mikro-
organismeissa) tai maailmanlaajuiset 
haasteet ja EU:n kansainväliset sitoumukset 
(jotka liittyvät elintarvikkeiden ja 
juomaveden turvallisuuteen ja 
saantivarmuuteen, eläintautien 
maailmanlaajuiseen leviämiseen, biologisen 
monimuotoisuuden tasapuoliseen käyttöön, 
maailman kalatalouden palauttamiseen 
yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien 
maatalous- ja elintarvikejärjestön kanssa
suurimman mahdollisen kestävän tuoton 
tasolle vuoteen 2015 mennessä sekä 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ja siihen 
kohdistuviin vaikutuksiin).

Perustelu

Tavoite maailman kalakantojen ennalleenpalauttamisesta vuoteen 2015 mennessä on 
kiitettävä, mutta erittäin korkealle asetettu. Siksi olisi priorisoitava yhteistyötä ja 
koordinointia maatalous- ja elintarvikejärjestön kanssa.
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