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RÖVID INDOKOLÁS

Pursuing the Lisbon Strategy, the EU’s agriculture and agri-food industry must now aim to 
become globally more competitive, through innovation, by exploiting technological progress 
and by continuing to upgrade quality standards. Research has already made a considerable 
contribution to sustainable rural development and supported farmers and the agri-food 
industry in meeting the EU citizen’s growing demand for diverse and healthy produce. 
Through innovation, research has helped the agri-food industry gain a central place in the 
European and global economy. 

Now, more than ever, the contribution of research is needed to help maintain and reinforce 
Sustainable Agriculture in the European Union. If it is to help farmers meet the challenges of 
the new CAP and contribute to creating sustainable growth in an increasingly globalised 
economy, research in the European Union has to keep pace with ongoing international 
research activities and technological developments.

In the 6th framework programme (2002 - 2006) agricultural research was limited almost 
exclusively to food quality and safety. In the 7th framework programme (2007 - 2013) the 
European Commission offers a much wider approach, proposing as it does to build ‘a 
European knowledge-based bio-economy, to exploit new and emerging research opportunities 
that address economic and social challenges’. The proposal devotes one chapter to "Food, 
Agriculture and Biotechnology" (Theme 2). Furthermore agricultural research is also treated 
under theme 5 on energy as well as under theme 6 on environment.

Your draftsman welcomes the Commission's broader vision and can only applaud the decision 
to extend the budget available for the 7th framework programme compared to previous 
programming period. 

In order to implement the 7th Framework Programme, the European Commission is presenting 
five “specific programmes”. The first relates directly to actions funded under the Joint 
Research Centre. The other four are entitled: Co-operation, Ideas, Peoples and Capacity. The 
one under discussion here is the Co-operation specific programme. 

The Co-operation specific programme's is mainly designed to gain European leadership in key 
areas through co-operation of industry and research institutions. Support will be given to the 
whole range of research activities carried out in trans-national cooperation, from collaborative 
projects and networks to the coordination of research programmes.

The Cooperation programme is organised into nine sub-programmes which will be 
operationally autonomous and at the same time demonstrate coherence and consistency, and 
allow for joint, cross-thematic approaches to research subjects of common interest. The 
proposed budget for theme 2 "Food, Agriculture and Biotechnology" in the Cooperation 
programme is 2,45 billion Euro. This proposed budget is necessary with a view to the 
numerous approaches included under this theme (agriculture, fisheries, forestry etc.)

Your draftsman is generally satisfied with the proposal of the Commission. The main ideas 
emphasised seem to tie in with the draftsman's vision, especially seeing agriculture recognised 
as one of the nine thematic areas in which European Union action will apply. 
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However, he takes the view that some fine tuning is necessary and therefore suggests several 
amendments, mainly related to theme 2 "Food, Agriculture and Biotechnology.

• The need to feature the multi-functional role of agriculture more prominently should 
be outlined. Research should promote the implementation of production systems 
capable of combining economic, environmental and social performance. 

• Furthermore research relating to climate change needs to be included in the activities 
under theme 2 as an adaptation of agriculture to climate change seems significant.

• A better coordination between researchers in Europe as well as a better 
communication of research results should be supported.

• The need for the Commission to be consequent as to link concrete activities to the 
approach taken, should be emphasized. When referring in the approach part of theme 2 
specifically to the contributions of research to the CAP, the Common Animal Health 
Policy, the EU forestry strategy and the CFP it also necessary to link concrete 
activities. 

At last, the draftsman considers that special attention is needed to effective coordination the 
potential overlap of the "Food, agriculture and biotechnology theme with other thematic areas. 
Therefore he encourages a joint cross-thematic approaches and calls for inter-thematic 
cooperation.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
I. melléklet, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Célkitűzés, (1) 

bekezdés

Az európai tudásalapú biogazdaság
felépítése a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, az 
új és a kialakulóban lévő kutatási 
lehetőségek kiaknázásával, amelyek választ 
adnak korunk társadalmi és gazdasági 
kihívásaira: a biztonságosabb, 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszer 
iránti egyre növekvő igényre az állatok 
jóléte és a vidéki környezet 

Az európai tudásalapú biogazdaság 
felépítése a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, az 
új és a kialakulóban lévő kutatási 
lehetőségek kiaknázásával, amelyek választ 
adnak korunk társadalmi, környezeti és 
gazdasági kihívásaira: a biztonságosabb, 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszer 
iránti egyre növekvő igényre az állatok 
jóléte és a vidéki környezet 
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figyelembevételével; a megújuló biológiai 
erőforrások fenntartható felhasználására és 
előállítására; a járványos állatbetegségek és 
a zoonózis, valamint az élelmiszerekkel 
összefüggő rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira; a mezőgazdasági és a halászati 
termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának különösen az
éghajlatváltozás miatti
veszélyeztetettségére.

figyelembevételével; a mezőgazdaság 
többfunkciós szerepét, a megújuló biológiai 
erőforrások fenntartható felhasználására és 
előállítására; a járványos állatbetegségek és 
a zoonózis, valamint az élelmiszerekkel 
összefüggő rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira és további erőfeszítések az 
állati takarmányokkal kapcsolatos 
betegségek kizárására; a mezőgazdasági és 
a halászati termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának, valamint a globális 
változások következményeképpen – mint 
például az éghajlatváltozás és az 
energiaköltségek – a táplálkozási lánc 
ellenállóképességének és 
alkalmazkodásának veszélyeztetettségére.

Indokolás
- A kutatásnak az olyan termelési rendszerek végrehajtását kell elősegítenie, amelyek képesek 
összekapcsolni a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményt.  A mezőgazdaság 
többfunkciós szerepét jobban hangsúlyozni kell.

- A fenntartható fejlődés 3 pilléren alapul: a társadalmi, a környezeti és a gazdasági 
kihívásokon.

Az állati takarmányok hatásának vizsgálata, illetve az általuk okozott betegségek - mint 
például a  szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma - továbbra is a mezőgazdasági kutatás 
fontos területét képezik.

Fontos szerep jut a globális változásoknak (különösen az éghajlatváltozásnak) a táplálkozási 
láncra gyakorolt hatására irányuló kutatásnak

Módosítás: 2
I. melléklet, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Végrehajtás, (1) 

bekezdés

A téma megerősíti az európai tudásalapú 
biogazdaság tudásalapját, gondoskodik a 
nélkülözhetetlen innovációról és megadja a 
szükséges politikai támogatást. A kutatás a 
biológiai erőforrások fenntartható 
előállítására és felhasználására, valamint az 
azokkal való gazdálkodásra, különösen az 
élettudományokra, a biotechnológiára és a 
más technológiákkal való konvergenciára 
összpontosít új, ökológiai szempontból 
hatékony és versenyképes európai 
mezőgazdasági, halászati, akvakultúra-, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 

A téma megerősíti az európai tudásalapú 
biogazdaság tudásalapját, gondoskodik a 
nélkülözhetetlen innovációról és megadja a 
szükséges politikai támogatást. A kutatás a 
biológiai erőforrások fenntartható 
előállítására és felhasználására, valamint az 
azokkal való gazdálkodásra, többek között
az élettudományokra, a biotechnológiára és a 
más technológiákkal való konvergenciára 
összpontosít új, ökológiai szempontból 
hatékony és versenyképes európai 
mezőgazdasági, halászati, akvakultúra-, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
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más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztése érdekében. A kutatás 
nagyban hozzájárul az európai uniós 
szakpolitikák és jogi környezet 
végrehajtásához és kialakításához, és 
előmozdítja és támogatja különösen: a közös 
agrárpolitikát; a mezőgazdasági és a 
kereskedelmi kérdéseket; az élelmiszer-
biztonsági előírásokat; a közösségi állat-
egészségügyi politikát, a járványvédelmi és 
a jóléti előírásokat; a környezetvédelmet és a 
biológiai sokféleséget; az EU erdészeti 
stratégiáját; valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politikát. A kutatás emellett 
a felsorolt politikák értékelése, kialakítása és 
figyelemmel kísérése érdekében új mutatók 
kidolgozására és a meglévők 
továbbfejlesztésére is törekszik.

más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztése érdekében. A kutatás 
nagyban hozzájárul az európai uniós 
szakpolitikák és jogi környezet 
végrehajtásához és kialakításához, és 
előmozdítja és támogatja különösen: a közös 
agrárpolitikát; a mezőgazdasági és a 
kereskedelmi kérdéseket; az élelmiszer-
biztonsági előírásokat; a közösségi állat-
egészségügyi politikát, a járványvédelmi és 
a jóléti előírásokat; a vidékfejlesztést, a 
környezetvédelmet és a biológiai 
sokféleséget; az EU erdészeti stratégiáját; 
valamint a halászat és az akvakultúra 
fenntartható fejlődését célzó közös halászati 
politikát. A kutatás emellett a felsorolt 
politikák értékelése, kialakítása és 
figyelemmel kísérése érdekében új mutatók 
kidolgozására és a meglévők 
továbbfejlesztésére is törekszik.

Indokolás

Fontos az átfogó mezőgazdasági kutatás szempontjából az élelmiszer, mezőgazdaság és a 
biotechnológia fejezet tételeit széles körben kezelni és nem egyes módszerekre szűkíteni. A 
biotechnológia témáját részletesen tárgyaljuk másutt ebben a fejezetben.

Az innovatív tapasztalatok megszerzése és közös hasznosítása döntő jelentőséggel bír a vidéki 
területek fejlesztésének stratégiai területén.

Módosítás: 3
I. melléklet, Témák,  2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Végrehajtás, (2) 

bekezdés

A 90 %-ban KKV-kból álló mezőgazdasági 
alapú élelmiszeripar különösen nagy 
mértékben részesül számos kutatási 
tevékenység eredményeiből, ideértve a 
célzott terjesztési és a technológiaátadási 
tevékenységeket is, különösen a fejlett, 
ökológiai szempontból hatékony 
technológiák, módszerek és folyamatok 
integrálása és alkalmazása, illetőleg a 
szabványok kidolgozása vonatkozásában. A 
bio-, nano- és információs és
kommunikációs technológiákkal foglalkozó, 
csúcstechnológiát alkalmazó induló 

A 90 %-ban KKV-kból álló mezőgazdasági 
alapú élelmiszeripar különösen nagy 
mértékben részesül számos kutatási 
tevékenység eredményeiből, ideértve a 
célzott terjesztési és a technológiaátadási 
tevékenységeket is, különösen a fejlett, 
ökológiai szempontból hatékony 
technológiák, módszerek és folyamatok 
integrálása és alkalmazása, illetőleg a 
szabványok kidolgozása vonatkozásában. A 
bio-, nano- és kommunikációs 
technológiákkal, illetve robot és 
műholdtechnológiákkal foglalkozó, 
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vállalkozások várhatóan jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növénynemesítés, a fejlett 
haszonnövények és a növényvédelem, az 
élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-
minőségügy fejlett kimutatási és ellenőrzési 
technológiái, valamint az új ipari 
biofolyamatok területén folyó kutatásokhoz. 

csúcstechnológiát alkalmazó induló 
vállalkozások várhatóan jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növénynemesítés, a fejlett 
haszonnövények és a növényvédelem, az 
élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-
minőségügy fejlett kimutatási és ellenőrzési 
technológiái, valamint az új ipari 
biofolyamatok területén folyó kutatásokhoz. 
Ráadásul ezek az induló vállalkozások
döntő mértékben járulhatnak hozzá az 
európai unió vidékfejlesztéséhez, különösen 
akkor, ha a know-how és az innovatív 
vidékfejlesztési tapasztalatok cseréje 
érdekében hálózatokba szerveződnek.

Indokolás

A robot és a műholdas technológia a termelési és ellenőrzési folyamatok fontos eszköze.

A társadalmi és gazdasági tényezők szempontjából sokszor elmaradott európai vidéki 
térségeknek leginkább innovatív vállalatokra van szükségük, mivel ezek megközelítik az 
európai fejlettségi és versenyképességi szintet.

Módosítás: 4
I. melléklet, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Végrehajtás, (3) 

bekezdés

Több, a növényi genomika és a 
biotechnológia, az erdészeti és az erdő alapú 
iparágak, a globális állategészségügy, az 
állattenyésztés, az élelmiszeripar, az 
akvakultúra, valamint az ipari 
biotechnológia területén működő európai 
technológiai platform is hozzájárul a téma 
közös kutatási prioritásainak kitűzéséhez, a 
lehetséges jövőbeni nagyobb 
kezdeményezések, mint például a 
biomasszából előállítható alapvegyszerek 
(növényi sejtfal, bioüzemanyag, 
biopolimerek) gyártására vonatkozó 
demonstrációs projektek kijelöléséhez, 
valamint az összes érintett széles körű 
részvételéhez és együttműködéséhez. Az 
ERA-Net-projektekkel, a technológiai 
platformokkal és más érintett szereplőkkel, 
mint például a mezőgazdasági kutatások 
állandó bizottságával (SCAR) vagy a 

Több, a növényi genomika és a 
biotechnológia, az erdészeti és az erdő alapú 
iparágak, valamint az erdészeti ágazat, a 
globális állategészségügy, az állattenyésztés, 
az élelmiszeripar, az akvakultúra, valamint 
az ipari biotechnológia területén működő 
európai technológiai platform is hozzájárul a 
téma közös kutatási prioritásainak 
kitűzéséhez, a lehetséges jövőbeni nagyobb 
kezdeményezések, mint például a 
biomasszából előállítható alapvegyszerek 
(növényi sejtfal, bioüzemanyag, 
biopolimerek) gyártására vonatkozó 
demonstrációs projektek kijelöléséhez, 
valamint az összes érintett széles körű 
részvételéhez és együttműködéséhez. E 
tekintetben fontos kérdés a mezőgazdasági 
ágazatban az alkalmazott kutatás 
eredményeinek jobb elosztása. Az ERA-
Net-projektekkel, a technológiai 
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későbbiekben a tengerkutatás 
összehangolására esetleg létrehozandó 
európai struktúrával szoros 
együttműködésben lehetőség szerint elő kell 
segíteni a nemzeti kutatási programok 
összehangolására irányuló cselekvéseket.

platformokkal és más érintett szereplőkkel, 
mint például a mezőgazdasági kutatások 
állandó bizottságával (SCAR) vagy a 
későbbiekben a tengerkutatás 
összehangolására esetleg létrehozandó 
európai struktúrával szoros 
együttműködésben lehetőség szerint elő kell 
segíteni a nemzeti kutatási programok 
összehangolására irányuló cselekvéseket. A
kommunikációs hiányosságok leküzdése és 
az európai uniós mezőgazdasági kutatási 
együttműküdést javítása érdekében 
támogatni kell az internetes platformok 
létrehozását és fenntartását.

Indokolás

A kutatóhelyek, valamint a kutatók,  a felhasználók és a fogyasztók közötti párbeszéd javítása 
révén jobban össze kell hangolni a kutatási eredményeket.

Gyakran hiányzik a határokon átívelő kapcsolat. Az Európai Unió területén folyó 
együttműködés javítása és az együttműködés jobb kihasználása érdekében a közösen 
létrehozott internetes platform a kapcsolat kialakításának megfelelő eszköze.

Az erdészeti ágazat magában foglalja az európai papír- és fafeldolgozóipart is.

Módosítás: 5
I. melléklet, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Tevékenységek (1) 

bekezdés, második francia bekezdés

– A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a halgazdálkodás 
tudományos és műszaki bázisának 
továbbfejlesztése, valamint a teljes ökológiai 
rendszerre kiterjedő megközelítés keretében 
a különböző rendszerek közötti 
kölcsönhatások (mezőgazdaság és erdészet, 
halászat és akvakultúra) jobb megértése 
révén. A szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a 
kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 

- A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában a 
mezőgazdasági termelő rendszerekre 
irányuló kutatás és azok továffejlesztése, új 
technológiák, berendezések kifejlesztése, új 
és jobb figyelőrendszerek irányába történő 
kutatás, növények és termelési rendszerek 
kifejlesztése, a halgazdálkodás tudományos 
és műszaki bázisának továbbfejlesztése, 
valamint a teljes ökológiai rendszerre 
kiterjedő megközelítés keretében a 
különböző rendszerek közötti 
kölcsönhatások (mezőgazdaság és erdészet, 
halászat és akvakultúra) jobb megértése 
révén. A szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a 
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új takarmányok, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai ellenállású, 
hatékonyabb tápanyag-felhasználású és jobb 
felépítésű új növények (haszonnövények és 
fák). Ennek érdekében a kutatás az új 
növényrendszerek és termékek biológiai 
értelemben vett biztonságosságára, 
együttélésére és nyomon követhetőségére 
irányul. A növényegészségügy 
előmozdítására az ökológia, a kártevők 
biológiája, a betegségek és más fenyegetések 
jobb megértése révén, valamint a 
járványkitörések elleni védekezés 
támogatásán és a kártevők elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor. A vízi 
környezet biológiai erőforrásai 
vonatkozásában hangsúlyosan kell 
foglalkozni az alapvető biológiai 
funkciókkal, a tenyésztett fajok biztonságos 
és környezetbarát tenyésztési rendszereivel 
és takarmányozásával és a halbiológiával, a 
vegyes halászat dinamikájával, a halászati 
tevékenység és a tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 
rendszerekkel.

kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 
új takarmányok, valamint kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai ellenállású, 
hatékonyabb tápanyag-felhasználású és jobb 
felépítésű új növénytermesztési rendszerek. 
Ennek érdekében a kutatás és a költség-
haszon elemzések az új növényrendszerek és 
termékek biológiai értelemben vett 
biztonságosságára, együttélésére és nyomon 
követhetőségére irányulnak. A 
növényegészségügy előmozdítására az 
ökológia, a kártevők biológiája, a 
betegségek és más fenyegetések jobb 
megértése révén, valamint a 
járványkitörések elleni védekezés 
támogatásán és a kártevők elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor, különös 
tekintettel az integrált védelemre és a 
biológiai járványvédelemre, valamint olyan 
peszticidek kifejlesztésére, amelyek kevésbé 
károsítják a környezetet és az emberi 
egészséget. Különösen fontosnak kell 
tekinteni az éghajlatváltozásnak a 
mezőgazdasági kártevők területi eloszlására 
gyakorolt hatását; ezért hosszú távon ki kell 
építeni az európai uniós régiók közötti 
megfigyelő hálózatot.. A vízi környezet 
biológiai erőforrásai vonatkozásában 
hangsúlyosan kell foglalkozni az alapvető 
biológiai funkciókkal, a tenyésztett fajok 
biztonságos és környezetbarát tenyésztési 
rendszereivel és takarmányozásával és a 
halbiológiával, a vegyes halászat 
dinamikájával, a halászati tevékenység és a 
tengeri ökológiai rendszer kölcsönhatásaival, 
valamint a flottánkénti, regionális és 
többéves gazdálkodási rendszerekkel.

Indokolás
A fenntarthatóság és a versenyképesség megerősítésére irányuló fontos tevékenységek mint 
például a biotechnológia mellett a mezőgazdasági termelőrendszerek kutatásának és 
fejlesztésének is helyet kell biztosítani.

Bebizonyosodott, hogy az eddig használt ellenőrzései rendszerek nem tudják  biztosítani az 
élelmiszer-biztonságot, ezért európai szinten célszerű lenne új modellek kutatásával 
foglalkozni.
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A kutatásnak a fent említett célkitűzések megvalósítása érdekében nem csak magukra a 
növényekre kell irányulniuk, hanem mindenekelőtt a művelési rendszerre is. A 
géntechnikailag módosított és hagyományos növények együttélésének kutatása során 
mérlegelni kell a gazdaságosság kérdését és a fogyasztók akaratát is. 

Ezen a ponton utalni kell a mezőgazdasági károkozók elleni hosszú távú küzdelem eszközeire. 
Az integrált védelem és a biológiai védekezés – ebben a témában még több kutatandó terület 
van – fontos tényezők a mezőgazdaság, különösen az biogazdálkodás multifunkcionalitásának 
kialakításában. 

Ettől függetlenül napjainkban fokozatosan megy végbe az éghajlat változása, amit figyelembe 
kell venni, hiszen a kártevők elterjedési területein is változás mehet végbe, például a Földközi-
tenger térségén honos kártevők elterjedése az európai területeken. Ezért egy európai 
megfigyelési hálózatot kell kiépíteni, amely figyelemmel kíséri ezeket a változási folyamatokat.

Módosítás: 6
I. melléklet, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Tevékenységek (1) 

bekezdés, harmadik francia bekezdés

– Optimalizált állattenyésztés és jólét a 
mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra 
valamennyi területén, többek között a 
genetikai tudásban, az új tenyésztési 
eljárásokban, az állatok élettanának és 
viselkedésének jobb megértésében, illetőleg 
a fertőző állatbetegségekre – beleértve a 
zoonózisokat is – vonatkozó bővebb 
ismereteinkben és a hatékonyabb 
védekezésben rejlő lehetőségek 
kihasználásán keresztül. Ez utóbbi kérdés 
kezelésére a nyomon követésre, a 
megelőzésre és a védekezésre irányuló 
eszközök fejlesztése, a védőoltások és a 
diagnosztika terén folytatott alapozó és 
alkalmazott kutatás, az ismert és az új 
betegséghordozók és más fenyegetések –
beleértve a rosszhiszemű cselekményeket is 
– ökológiájának tanulmányozása, valamint a 
különböző művelési rendszerek és az 
éghajlat hatásának kutatása révén is sor 
kerül. Új tudást kell kialakítani továbbá az 
állati hulladékok biztonságos 
ártalmatlanítására és a melléktermékek jobb 
kezelésére vonatkozóan is.

– Optimalizált állattenyésztés és jólét a 
mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra 
valamennyi területén, többek között a 
genetikai tudásban, az új tenyésztési 
eljárásokban, az állatok élettanának és 
viselkedésének jobb megértésében, illetőleg 
a fertőző állatbetegségekre – beleértve a 
zoonózisokat, illetve az állati 
takarmányokkal kapcsolatos betegségeket
is – vonatkozó bővebb ismereteinkben és a 
hatékonyabb védekezésben rejlő lehetőségek 
kihasználásán keresztül. Ez utóbbi kérdés 
kezelésére a nyomon követésre, a 
megelőzésre és a védekezésre irányuló 
eszközök fejlesztése, a védőoltások és a 
diagnosztika terén folytatott alapozó és 
alkalmazott kutatás, az ismert és az új 
betegséghordozók és más fenyegetések –
beleértve a rosszhiszemű cselekményeket is 
– ökológiájának tanulmányozása, valamint a 
különböző művelési rendszerek és az 
éghajlat hatásának kutatása révén is sor 
kerül. Ebben az összefüggésben a 
mezőgazdaságnak az éghajlati övezetekhez 
történő igazítását kellene megvizsgálni.  Új 
tudást kell kialakítani továbbá az állati 
hulladékok biztonságos ártalmatlanítására és 
a melléktermékek jobb kezelésére 
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vonatkozóan is.

Indokolás
Az állai takarmányokhoz kapcsolódó betegségeket - mint a  szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma - nem kell kizárni a kutatási témák, közül.

Fontos a globális változások, mint például az éghajlati övezetek eltolódására, illetve a 
mezőgazdasági termelés ezen változásokhoz történő igazítására irányuló kutatás ösztönzése.

Módosítás: 7
I. melléklet, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Tevékenységek (1) 

bekezdés, negyedik francia bekezdés

– A politikai döntéshozók és más érintett 
szereplők által a vonatkozó stratégiák, 
szakpolitikák és jogszabályok 
végrehajtásához, különösen pedig az európai 
tudásalapú biogazdaság felépítéséhez és a 
vidékfejlesztés és a tengerparti területek 
fejlesztése szükségleteinek kielégítéséhez 
igényelt eszközök kialakítása. A közös 
halászati politika a tengeri erőforrások 
kiaknázásának a teljes ökológiai rendszert 
figyelembe vevő megközelítésmódját 
támogató, adaptív szemléletmód kialakításán 
keresztül nyer támogatást. Valamennyi 
szakpolitika tekintetében a kutatás keretében 
társadalmi-gazdasági tanulmányokra, a 
különböző művelési rendszerek 
összehasonlító vizsgálatára, költséghatékony 
halgazdálkodási rendszerek vizsgálatára, a 
nem élelmezési céllal tartott állatok 
tenyésztésére és az erdészettel való 
kölcsönhatásra irányuló vizsgálatokra, 
valamint a vidéki és a tengerparti megélhetés 
javítására irányuló kutatásra kerül sor.

– A politikai döntéshozók és más érintett 
szereplők által a vonatkozó stratégiák, 
szakpolitikák és jogszabályok 
végrehajtásához, különösen pedig az európai 
tudásalapú biogazdaság felépítéséhez és a 
vidékfejlesztés és a tengerparti területek 
fejlesztése szükségleteinek kielégítéséhez 
igényelt, valamint az erdőgazdaságra 
vonatkozó innovatív módszerek, az 
erdőtüzek elhárítására és leküzdésére 
irányuló módszerek, továbbá a 
mezőgazdaságra visszavezethető erózió és a 
szárazság leküzdésére irányuló 
intézkedések kifejlesztéséhez szükséges
eszközök kialakítása. Támogatandó a Közös 
Agrárpolitika, a Közösség állategészségügyi 
politikája, az Európai Unió erdészeti 
stratégiája és a Közösségi Halászati 
Politika. Különösen a Közös Halászati 
Politika a tengeri erőforrások kiaknázásának 
a teljes ökológiai rendszert figyelembe vevő 
megközelítésmódját támogató, adaptív 
szemléletmód kialakításán keresztül nyer 
támogatást. Valamennyi szakpolitika 
tekintetében a kutatás keretében társadalmi-
gazdasági tanulmányokra, a vidéki 
térségekre vonatkozó társadalomtudományi 
kutatásokra, a különböző művelési 
rendszerek összehasonlító vizsgálatára, 
költséghatékony halgazdálkodási rendszerek 
vizsgálatára, a nem élelmezési céllal tartott 
állatok tenyésztésére és az erdészettel való 
kölcsönhatásra irányuló vizsgálatokra, 
valamint a vidéki és a tengerparti megélhetés 
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javítására irányuló kutatásra kerül sor.

Indokolás

A Dél-Európában az utóbbi két évben bekövetkezett tragikus eseményeket, különösen a 
szélsőséges szárazságot és az erdőtüzeket figyelembe véve a kutatás és a tudományos 
együttműködés keretében elő kell mozdítani az erdőgazdasági tevékenységeket és az erdőtüzek 
elhárítását és leküzdését, valamint a lehető legkisebbre kell csökkenteni a szárazság és a 
mezőgazdaságra visszavezethető erózió hatásait.

A Bizottságnak következetesen kell eljárnia a konkrét tevékenységek és a vonatkozó 
megközelítés összekapcsolása terén. Amikor a 2. téma megközelítésre vonatkozó részében 
különösen a kutatásnak a Közös Agrárpolitikához, a Közösség  állategészségügyi 
politikájához, az Európai Unió erdészeti stratégiájához és a Közös Halászati Politikához 
történő hozzájárulására történik utalás, akkor szükséges lenne a konkrét tevékenységek 
összekapcsolása is, nem pedig csak a Közös Halászati Politikához történő kapcsolás.

Módosítás: 8
I. melléklet, 2. téma: Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Tevékenységek, A 

konyhaasztaltól a szántóföldig: élelmiszerek, egészség és jólét (2) bekezdés

Az étrendi tényezők és szokások mint a 
táplálkozással összefüggő betegségek és 
rendellenességek kialakulásának és 
gyakoriságának csökkentését lehetővé tévő 
legfontosabb befolyásolható tényezők 
megértése. Ennek érdekében törekedni kell a 
táplálkozásgenomika és a rendszerbiológia 
kutatására és alkalmazására, továbbá a 
táplálkozás, illetőleg az élettani és a 
pszichológiai funkciók közötti 
kölcsönhatások tanulmányozására. A 
tevékenység eredményeképpen 
átalakulhatnak a feldolgozott élelmiszerek, 
és új élelmiszerek, diétás élelmiszerek, 
táplálkozási vagy egészségügyi szempontból 
előnyösnek tartott élelmiszerek 
kifejlesztésére kerülhet sor. Annak 
megértése szempontjából, hogy hogyan 
hatnak egyes élelmiszerek és étrendek az 
egészségre, valamint az integrált 
táplálkozási útmutatás kialakításához fontos 
a hagyományos, a helyi és az évszakonként 
eltérő mértékben fogyasztott élelmiszerek és 
a kapcsolódó étrendek vizsgálata is.

– Az étrendi tényezők és szokások mint a 
táplálkozással összefüggő betegségek és 
rendellenességek kialakulásának és 
gyakoriságának csökkentését lehetővé tévő 
legfontosabb befolyásolható tényezők 
megértése. Ennek érdekében törekedni kell a 
táplálkozásgenomika és a rendszerbiológia 
kutatására és alkalmazására; az integrált 
megközelítés értelmében különös hangsúlyt 
kell fektetni a táplálkozás, illetőleg az 
élettani és a pszichológiai funkciók közötti 
kölcsönhatások tanulmányozására. A 
tevékenység eredményeképpen 
átalakulhatnak a feldolgozott élelmiszerek, 
és új élelmiszerek, diétás élelmiszerek, 
táplálkozási vagy egészségügyi szempontból 
előnyösnek tartott élelmiszerek 
kifejlesztésére kerülhet sor. Annak 
megértése szempontjából, hogy hogyan 
hatnak egyes élelmiszerek és étrendek az 
egészségre, valamint az integrált 
táplálkozási útmutatás kialakításához fontos 
a hagyományos, a helyi és az évszakonként 
eltérő mértékben fogyasztott élelmiszerek és 
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a kapcsolódó étrendek vizsgálata is.

Indokolás

Az egészséges táplálkozás nem csak a szükséges tápanyagok és vitaminok összeállításaként 
kezelendő, hanem a kultúra részét is képezi. Ezáltal az egészséges táplálkozás nem csak a 
nyersanyagokon, hanem a megértésen és a táplálkozási kultúra javításán keresztül is elérhető.

Módosítás: 9
I. melléklet, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Tevékenységek (2) 

bekezdés, negyedik francia bekezdés

– A kémiai és mikrobiológiai szempontból 
vett biztonság biztosítása és a minőség 
javítása az európai élelmiszer-ellátásban. 
Ehhez szükséges a mikrobák ökológiája és 
az élelmiszer-biztonság közötti viszony 
megértése; módszerek és modellek 
kifejlesztése az élelmiszerláncok 
integritásának kutatására; továbbá új 
kimutatási módszerek, a kockázatok 
értékelésére, kezelésére és 
kommunikációjára szolgáló technológiák és 
eszközök kifejlesztése, valamint a 
kockázatok percepciójának jobb megértése.

- A kémiai, mikrobiológiai, érzékelési és 
táplálkozás-élettani szempontból vett 
minőség és biztonság biztosítása, valamint a 
minőség javítása az európai élelmiszer-
ellátásban. Ehhez szükséges a mikrobák 
ökológiája és az élelmiszer-biztonság közötti 
viszony megértése; módszerek és modellek 
kifejlesztése az élelmiszerláncok 
integritásának kutatására; összehangolt 
megközelítés kialakítása az élelmiszer-
adatok cseréjére, nyomon követésére és 
ellenőrzésére, továbbá új kimutatási 
módszerek, a kockázatok értékelésére, 
kezelésére és kommunikációjára szolgáló 
technológiák és eszközök kifejlesztése, 
valamint a kockázatok percepciójának jobb 
megértése.

Indokolás

Az „érzékelési és táplálkozás-élettani szempontból vett minőség” hangsúlyozza az egészségre 
és a jólétre gyakorolt pozitív hatást.

Az adatfeldolgozás javítása, valamint az adatok cseréjének, nyomon követésének és 
ellenőrzésének javítása növeli az átláthatóságot és a versenyképességet az élelmiszer 
ágazatban.

Módosítás: 10
I. melléklet, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Tevékenységek (2) 

bekezdés, ötödik francia bekezdés

- Az emberi egészség és a környezet 
védelme az élelmiszer- és a takarmánylánc, 
illetőleg a környezet kölcsönhatásának jobb 
megértése révén. A tevékenység keretében 
tanulmányozni kell az élelmiszer-

– Az emberi egészség és a környezet 
védelme az élelmiszer- és a takarmánylánc, 
illetőleg a környezet kölcsönhatásának jobb 
megértése révén. A tevékenység keretében 
tanulmányozni kell az élelmiszer-
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szennyezőket és ezek egészségre gyakorolt 
hatását, és hatékonyabb eszközöket és 
módszereket kell kifejleszteni az élelmiszer-
és a takarmányláncoknak a környezetre 
gyakorolt hatásai értékelésére. Az 
élelmiszerlánc minőségének és 
integritásának biztosítása érdekében új 
áruláncanalízis-modelleket és totális 
élemiszerlánc-gazdálkodási koncepciókat 
kell kidolgozni, és figyelembe kell venni a 
fogyasztói vonatkozásokat is.

szennyezőket és ezek egészségre gyakorolt 
hatását, és hatékonyabb eszközöket és 
módszereket kell kifejleszteni az élelmiszer-
és a takarmányláncoknak a környezetre 
gyakorolt hatásai értékelésére. Az 
élelmiszerlánc minőségének és 
integritásának biztosítása érdekében új 
áruláncanalízis-modelleket és totális 
élemiszerlánc-gazdálkodási koncepciókat 
kell kidolgozni, és figyelembe kell venni a 
fogyasztói vonatkozásokat is, például az 
érthető és megbízható információkhoz való 
hozzáférést.

Módosítás: 11
I. melléklet, 2. téma: Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, Nemzetközi 

együttműködés (2) bekezdés

Többoldalú együttműködést kell folytatni 
továbbá a széles nemzetközi összefogást 
igénylő kérdésekben, mint például a 
növények és a mikroorganizmusok 
rendszerbiológiájának dimenziójára és 
összetettségére tekintettel, valamint a 
globális kihívások megválaszolása és az EU 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
teljesítése érdekében (az élelmiszer és az 
ivóvíz védelme és biztonsága, az 
állatbetegségek világméretű terjedése, a 
biológiai sokféleség méltányos 
felhasználása, a világ halászatában a 
maximális fenntartható hozam 2015-ig 
történő helyreállítása, az éghajlatváltozás 
hatásai és az éghajlatváltozásra gyakorolt 
hatások).

Többoldalú együttműködést kell folytatni 
továbbá a széles nemzetközi összefogást 
igénylő kérdésekben, mint például a 
növények és a mikroorganizmusok 
rendszerbiológiájának dimenziójára és 
összetettségére tekintettel, valamint a 
globális kihívások megválaszolása és az EU 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
teljesítése érdekében (az élelmiszer és az 
ivóvíz védelme és biztonsága, az 
állatbetegségek világméretű terjedése, a 
biológiai sokféleség méltányos 
felhasználása, a világ halászatában a 
maximális fenntartható hozam 2015-ig 
történő helyreállítása – mégpedig az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével 
együttműködésben –, az éghajlatváltozás 
hatásai és az éghajlatváltozásra gyakorolt 
hatások).

Indokolás

Elismerésre méltó, mindazonáltal kifejezetten a valóságtól elrugaszkodott  a globális 
halállomány helyreállítására irányuló célkitűzés. Ezért elsőbbséget kell kapnia a nemzetközi 
szervezetekkel, például az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével folytatott 
együttműködésnek és az intézkedések összehangolásának.
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