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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V skladu z lizbonsko strategijo morata kmetijstvo in agroživilska industrija EU postati bolj 
konkurenčna v svetovnem merilu, in sicer z inovacijami, izkoriščanjem tehnološkega 
napredka in nadaljnjim izpopolnjevanjem kakovostnih standardov. Raziskave so že občutno 
prispevale k trajnostnemu razvoju podeželja, kmetom in agroživilski industriji pa omogočile, 
da lahko zadostijo vse večjemu povpraševanju državljanov EU po raznolikih in zdravih 
pridelkih. Zahvaljujoč raziskovalnim dejavnostim in inovacijam je agroživilska industrija 
zasedla osrednje mesto v evropskem in svetovnem gospodarstvu. 

Raziskave so bolj kot kdaj prej pomembne za ohranjanje in krepitev trajnostnega kmetijstva v 
Evropski uniji. Da bodo lahko v pomoč kmetom pri soočenju z izzivi nove skupne kmetijske 
politike in da bodo prispevale k trajnostni rasti v vse bolj globaliziranem gospodarstvu, 
morajo slediti mednarodnim raziskavam in tehnološkemu razvoju.

V 6. okvirnem programu (2002–2006) so bile raziskave v kmetijstvu omejene skoraj izključno 
na kakovost in varnost hrane. V 7. okvirnem programu (2007–2013) je pristop Evropske 
komisije precej širši, saj predvideva oblikovanje evropskega biogospodarstva, temelječega na 
znanju, „da bi izkoristili nove in nastajajoče raziskovalne možnosti, ki odgovarjajo na 
družbene in gospodarske izzive“. Eno od poglavij predloga je posvečeno prehrani, kmetijstvu 
in biotehnologiji (tema 2). Raziskave v kmetijstvu obravnavata tudi peta (energija) in šesta 
tema (okolje).

Pripravljavec mnenja pozdravlja širši pristop Komisije in odobrava odločitev o povečanju 
proračuna za 7. okvirni program v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem. 

Evropska komisija je predstavila tudi pet „posebnih programov“, namenjenih izvajanju 7. 
okvirnega programa. Prvi se nanaša neposredno na ukrepe, financirane v okviru Skupnega 
raziskovalnega središča. Preostali štirje so: Sodelovanje, Zamisli, Človeški viri in 
Zmogljivosti. Predmet te obravnave je posebni program „Sodelovanje“. 

Njegov glavni namen je pridobiti evropsko vodstvo na ključnih področjih s sodelovanjem 
industrije in raziskovalne dejavnosti. Podpora bo namenjena celotnemu obsegu raziskovalnih 
dejavnosti, ki se izvajajo v nadnacionalnem sodelovanju, od sodelovalnih projektov in omrežij 
do usklajevanja raziskovalnih programov. 

Program „Sodelovanje“ je razdeljen na devet podprogramov, od katerih bo vsak v čim večji 
meri potekal neodvisno, vendar hkrati skladno in dosledno, omogočal pa bo tudi skupne, 
večtematske pristope k raziskovalnim področjem skupnega interesa. Predlagani proračun za 
drugo temo, „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“, v tem programu znaša 2,45 milijarde 
evrov. Takšen obseg sredstev je potreben zato, ker ta tema zajema številna področja 
(kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo itd.)

Pripravljavec mnenja je v splošnem zadovoljen s predlogom Komisije. Poglavitne zamisli so 
v skladu z njegovim pogledom na to vprašanje, zlasti ker je kmetijstvo eno od devetih 
tematskih področij, kjer se bodo izvajali ukrepi Evropske unije. 

Kljub vsemu meni, da so potrebne manjše dopolnitve, zato predlaga nekaj predlogov 
sprememb, v glavnem povezanih z drugo temo, „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“.

• Večstranska vloga kmetijstva mora biti bolj poudarjena. Raziskave naj bi spodbujale 
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uvedbo proizvodnih sistemov, sposobnih združevanja gospodarskega, okoljskega in 
družbenega učinka. 

• V dejavnosti pod drugo temo je treba vključiti nadaljnje raziskave podnebnih 
sprememb, saj je prilagoditev kmetijstva tem spremembam izjemno pomembna.

• Podpreti je treba tesnejše sodelovanje med raziskovalci v Evropi in učinkovitejše 
posredovanje rezultatov raziskav.

• Poudariti je treba, da mora biti Komisija dosledna pri povezovanju konkretnih 
dejavnosti z izbranim pristopom. Pri sklicevanju na razdelek „Pristop“ teme 2, 
natančneje na prispevek raziskav k skupni kmetijski politiki, skupni politiki na 
področju zdravja živali, gozdarski strategiji EU in skupni ribiški politiki, je treba 
omeniti konkretne dejavnosti. 

Pripravljavec mnenja še dodaja, da je treba posebno pozornost nameniti učinkovitemu 
usklajevanju teme „Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija“ s preostalimi temami, da ne bo 
prišlo do prekrivanja. Zato se zavzema za skupne večtematske pristope in medtematsko 
sodelovanje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Cilj, odstavek 1

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
bio gospodarstva preko povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi izkoristili nove in nastajajoče 
raziskovalne možnosti, ki odgovarjajo na 
družbene in gospodarske izzive: naraščajoče 
povpraševanje po varnejši, bolj zdravi in 
kakovostnejši hrani ob upoštevanju dobrega 
počutja živali in podeželskega okolja; 
trajnostna proizvodnja in raba obnovljivih 
bioloških virov; naraščajoča nevarnost 
epizootskih in zoonotskih bolezni ter motenj, 
povezanih s prehrano; grožnje trajnosti in 
varnosti kmetijske in ribiške proizvodnje, ki 
so zlasti posledica podnebnih sprememb.

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
bio gospodarstva preko povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi izkoristili nove in nastajajoče 
raziskovalne možnosti, ki odgovarjajo na 
socialne, okoljske in gospodarske izzive: 
naraščajoče povpraševanje po varnejši, bolj 
zdravi in kakovostnejši hrani ob upoštevanju 
večstranske vloge kmetijstva, dobrega 
počutja živali in podeželskega okolja; 
trajnostna proizvodnja in raba obnovljivih 
bioloških virov; naraščajoča nevarnost 
epizootskih in zoonotskih bolezni ter motenj, 
povezanih s prehrano, in druga 
prizadevanja za izogibanje boleznim, 
povezanim z živalsko krmo; grožnje trajnosti 
in varnosti kmetijske in ribiške proizvodnje 
ter odpornost in prilagoditev prehranske 
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verige kot posledica svetovnih sprememb 
(podnebne spremembe, stroški energije 
itd.).

Obrazložitev

Raziskave naj bi spodbujale uvedbo proizvodnih sistemov, sposobnih združevanja 
gospodarskega, okoljskega in družbenega učinka. Večstranska vloga kmetijstva mora biti bolj 
poudarjena.

Trajnostni razvoj temelji na treh stebrih: družbenih, okoljskih in gospodarskih izzivih.

Učinki živalske krme so pomemben del raziskav v kmetijstvu, tako kot bolezni, ki jih 
povzročajo, na primer BSE.

Pomembno je, da se preuči vpliv svetovnih sprememb (še posebej podnebnih) na prehransko 
verigo.

Predlog spremembe 2
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Pristop, odstavek 1

Ta tema bo okrepila bazo znanja, prinesla 
inovacije in zagotovila podporo politike pri 
izgradnji in razvoju na znanju temelječega 
evropskega bio gospodarstva (European 
Knowledge Based Bio-Economy – KBBE). 
Raziskave bodo usmerjene na trajnostno 
upravljanje z biološkimi viri, njihovo 
proizvodnjo in rabo, zlasti s pomočjo 
znanosti o življenju, biotehnologije in 
zbliževanja z drugimi tehnologijami, da bi 
zagotovili nove, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode iz evropskega 
kmetijstva, ribištva, ribogojstva, 
prehrambne, zdravstvene, gozdarske in 
sorodnih industrij. Raziskave bodo 
pomembno prispevale k izvajanju in 
oblikovanju politik in predpisov EU, 
obravnavale ali podpirale pa bodo predvsem: 
skupno kmetijsko politiko; vprašanja v zvezi 
s kmetijstvom in trgovino; predpise na 
področju varne hrane; politiko Skupnosti na 
področju zdravja živali, nadzor bolezni in 
standarde dobrega počutja; okolje in 
biološko raznovrstnost; ohranitev kmetijske 
in gozdne biološke raznovrstnosti, 
gozdarsko strategijo EU; in skupno ribiško 
politiko, katere namen je zagotoviti 
trajnosten razvoj ribolova in ribogojstva. 

Ta tema bo okrepila bazo znanja, prinesla 
inovacije in zagotovila podporo politike pri 
izgradnji in razvoju na znanju temelječega 
evropskega bio gospodarstva (European 
Knowledge Based Bio-Economy – KBBE). 
Raziskave bodo usmerjene na trajnostno 
upravljanje z biološkimi viri, njihovo 
proizvodnjo in rabo, med drugim s pomočjo 
znanosti o življenju, biotehnologije in 
zbliževanja z drugimi tehnologijami, da bi 
zagotovili nove, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode iz evropskega 
kmetijstva, ribištva, ribogojstva, 
prehrambne, zdravstvene, gozdarske in 
sorodnih industrij. Raziskave bodo 
pomembno prispevale k izvajanju in 
oblikovanju politik in predpisov EU, 
obravnavale ali podpirale pa bodo predvsem: 
skupno kmetijsko politiko; vprašanja v zvezi 
s kmetijstvom in trgovino;  predpise na 
področju varne hrane; politiko Skupnosti na 
področju zdravja živali, nadzor bolezni in 
standarde dobrega počutja; razvoj podeželja, 
okolje in biološko raznovrstnost; ohranitev 
kmetijske in gozdne biološke raznovrstnosti, 
gozdarsko strategijo EU; in skupno ribiško 
politiko, katere namen je zagotoviti 
trajnosten razvoj ribolova in ribogojstva. 



PE 365.080v02-00 6/13 AD\603792SL.doc

SL

Poleg tega bodo raziskave poskušale razviti 
nove in obstoječe kazalnike, ki podpirajo 
analize, razvoj in spremljanje teh politik.

Poleg tega bodo raziskave poskušale razviti 
nove in obstoječe kazalnike, ki podpirajo 
analize, razvoj in spremljanje teh politik.

Obrazložitev

Da bodo raziskave v kmetijstvu lahko celovite, poglavje „Prehrana, kmetijstvo in 
biotehnologija“ ne sme biti omejeno le na nekatere metode, temveč mora biti zastavljeno 
širše. Tema biotehnologije je podrobneje obravnavana v drugih razdelkih tega poglavja.
Pridobivanje in skupna uporaba inovativnih izkušenj na strateškem področju razvoja 
podeželja sta bistvena.

Predlog spremembe 3
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Pristop, odstavek 2

Agroživilska industrija, pri kateri 90 % 
predstavljajo MSP, bo še zlasti uživala 
ugodnosti mnogih raziskovalnih dejavnosti, 
vključno z usmerjenim razširjanjem in 
dejavnostmi za prenos tehnologije, 
predvsem v zvezi z vključevanjem in 
prevzemanjem naprednih, ekološko 
učinkovitih tehnologij, metodologij in 
postopkov ter razvojem standardov. 
Pričakovati je, da bodo visokotehnološka, na 
novo ustanovljena podjetja na področju bio-, 
nano- ter informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) pomembno prispevala na 
področju žlahtnjenja rastlin, izboljšanih 
pridelkov in varstva rastlin, naprednih 
tehnologij za odkrivanje in spremljanje za 
zagotovitev varne in kakovostne hrane ter 
novih industrijskih bioprocesov.

Agroživilska industrija, pri kateri 90 % 
predstavljajo MSP, bo še zlasti uživala 
ugodnosti mnogih raziskovalnih dejavnosti, 
vključno z usmerjenim razširjanjem in 
dejavnostmi za prenos tehnologije, 
predvsem v zvezi z vključevanjem in 
prevzemanjem naprednih, ekološko 
učinkovitih tehnologij, metodologij in 
postopkov ter razvojem standardov. 
Pričakovati je, da bodo visokotehnološka, na 
novo ustanovljena podjetja na področju bio-, 
nano-, (črtano) komunikacijskih tehnologij 
(KT) ter robotskih in satelitskih tehnologij 
pomembno prispevala na področju 
žlahtnjenja rastlin, izboljšanih pridelkov in 
varstva rastlin, naprednih tehnologij za 
odkrivanje in spremljanje za zagotovitev 
varne in kakovostne hrane ter novih 
industrijskih bioprocesov. Poleg tega lahko 
ta podjetja odločilno prispevajo k razvoju 
podeželja v Evropi, zlasti z oblikovanjem 
mrež za izmenjavo znanja in inovativnih 
izkušenj na področju razvoja podeželja.

Obrazložitev

Robotska in satelitska tehnologija sta uporabni orodji tako v proizvodnih kot nadzornih 
postopkih.

Podeželska območja v Evropi so z družbenogospodarskega vidika ponavadi zelo šibka, zato 
še najbolj potrebujejo inovativna podjetja, ki so se približala evropski stopnji razvitosti in 
evropski ravni konkurenčnosti.

Predlog spremembe 4
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Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Pristop, odstavek 3

Številne evropske tehnološke platforme, ki 
zajemajo področje rastlinske genomike in 
biotehnologije, gozdarstva in gozdarske 
industrije, svetovnega zdravja živali, reje 
domačih živali, prehrane, ribogojstva in 
industrijske biotehnologije, bodo prispevale 
z določitvijo skupnih raziskovalnih 
prednostnih nalog v okviru te teme, z 
opredelitvijo mogočih bodočih obsežnih 
pobud, kot so projekti za predstavitev 
proizvodnje osnovnih kemikalij iz biomase 
(celična stena rastlin, biogoriva, biopolimeri) 
in pomagale zagotoviti široko udeležbo in 
vključevanje vseh zainteresiranih strani. 
Ukrepom za povečanje usklajenosti 
nacionalnih raziskovalnih programov se bo 
sledilo, kadar koli bo to ustrezno, v tesnem 
usklajevanju s projekti ERA-NET, 
tehnološkimi platformami in drugimi 
zadevnimi akterji, kot je Stalni odbor za 
raziskave v kmetijstvu (SCAR) ali prihodnja 
evropska struktura za usklajevanje 
pomorskih raziskav.

Številne evropske tehnološke platforme, ki 
zajemajo področje rastlinske genomike in 
biotehnologije, gozdarstva in gozdarskega 
sektorja, svetovnega zdravja živali, reje 
domačih živali, prehrane, ribogojstva in 
industrijske biotehnologije, bodo prispevale 
k določitvi skupnih raziskovalnih 
prednostnih nalog v okviru te teme, k 
opredelitvi mogočih bodočih obsežnih 
pobud, kot so projekti za predstavitev 
proizvodnje osnovnih kemikalij iz biomase 
(celična stena rastlin, biogoriva, biopolimeri) 
in pomagale zagotoviti široko udeležbo in 
vključevanje vseh zainteresiranih strani. Pri 
tem je izjemno pomembno tudi 
učinkovitejše posredovanje rezultatov 
uporabnih raziskav v kmetijskem sektorju. 
Ukrepom za povečanje usklajenosti 
nacionalnih raziskovalnih programov se bo 
sledilo, kadar koli bo to ustrezno, v tesnem 
usklajevanju s projekti ERA-NET, 
tehnološkimi platformami in drugimi 
zadevnimi akterji, kot je Stalni odbor za 
raziskave v kmetijstvu (SCAR) ali prihodnja 
evropska struktura za usklajevanje 
pomorskih raziskav. Da bi presegli 
komunikacijske vrzeli in izboljšali 
sodelovanje na področju raziskav v 
kmetijstvu v EU, je treba podpreti 
vzpostavitev in razširitev internetnih 
platform.

Obrazložitev

Rezultate raziskav bi bilo treba usklajevati ustrezneje, in sicer z izboljšanjem dialoga med 
raziskovalnimi centri ter med raziskovalci, uporabniki in potrošniki.

Čezmejnih stikov je pogosto premalo. S skupno internetno platformo, ki je primeren način za 
vzpostavljanje stikov, bi izboljšali sodelovanje na ravni EU in izkoriščanje sinergij.

Gozdarski sektor vključuje tudi evropsko industrijo za predelavo papirja in lesa.

Predlog spremembe 5
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, odstavek 1, alinea 2

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu s 

– Povečana trajnost in konkurenčnost ob 
zmanjšanju okoljskih vplivov v kmetijstvu, 
gozdarstvu, ribištvu in ribogojstvu s 
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pomočjo razvoja novih tehnologij, opreme, 
nadzornih sistemov, novih rastlin in 
proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja različnih sistemov 
(kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo) v okviru pristopa celostnega 
obravnavanja ekosistemov. Pri zemeljskih 
bioloških virih bo poseben poudarek na 
nizkih vložkih in organskih proizvodnih 
sistemih, izboljšanem upravljanju z viri, 
novo krmo in novimi rastlinami (pridelki in 
drevesa) z izboljšano sestavo, odpornostjo 
na stres, učinkovitostjo rabe hranil in 
strukturo. To bo podprto z raziskavami 
biovarnosti, soobstoja in sledljivosti novih 
rastlinskih sistemov in proizvodov. Zdravje 
rastlin bo izboljšano s pomočjo boljšega 
razumevanja ekologije, biologije 
škodljivcev, bolezni in drugih groženj ter 
podpore pri nadzoru nad izbruhi bolezni in 
izboljšanimi orodji in tehnikami za 
trajnostno zatiranje škodljivcev. Pri 
bioloških virih iz vodnih okolij bo poudarek 
na bistvenih bioloških funkcijah, varnih in 
okolju prijaznih proizvodnih sistemih ter 
krmi za kultivirane vrste, kot tudi na 
biologiji rib, dinamiki mešanega ribištva, 
medsebojnih vplivih med ribiškimi 
dejavnostmi in morskim ekosistemom ter na 
regionalnih in večletnih sistemih za 
upravljanje s pomočjo flote.

preučevanjem možnosti za nadaljnji razvoj 
sistemov kmetijske proizvodnje, s pomočjo 
razvoja novih tehnologij, opreme, novih in 
izboljšanih nadzornih sistemov, novih 
rastlin in proizvodnih sistemov, izboljšanje 
znanstvene in tehnične osnove upravljanja 
ribištva ter boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja različnih sistemov 
(kmetijstvo in gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo) v okviru pristopa celostnega 
obravnavanja ekosistemov. Pri zemeljskih 
bioloških virih bo poseben poudarek na 
nizkih vložkih in organskih proizvodnih 
sistemih, izboljšanem upravljanju z viri, 
novo krmo in novimi sistemi rastlinskih 
kultur z izboljšano sestavo, odpornostjo na 
stres, učinkovitostjo rabe hranil in strukturo. 
To bo podprto z raziskavami ter analizami 
stroškov in koristi biovarnosti, soobstoja in 
sledljivosti novih rastlinskih sistemov in 
proizvodov. Zdravje rastlin bo izboljšano s 
pomočjo boljšega razumevanja ekologije, 
biologije škodljivcev, bolezni in drugih 
groženj ter podpore pri nadzoru nad izbruhi 
bolezni in izboljšanimi orodji in tehnikami 
za trajnostno zatiranje škodljivcev, zlasti z 
razvojem celostnega varstva, biološkim 
zatiranjem škodljivcev ter pesticidi, ki manj 
škodijo okolju in človekovemu zdravju.
Posebej resno je treba obravnavati učinke 
podnebnih sprememb na prostorsko 
porazdelitev kmetijskih škodljivcev, zato bi 
bilo dobro podpreti vzpostavitev mrež za 
opazovanje med regijami EU. Pri bioloških 
virih iz vodnih okolij bo poudarek na 
bistvenih bioloških funkcijah, varnih in 
okolju prijaznih proizvodnih sistemih ter 
krmi za kultivirane vrste, kot tudi na 
biologiji rib, dinamiki mešanega ribištva, 
medsebojnih vplivih med ribiškimi 
dejavnostmi in morskim ekosistemom ter na 
regionalnih in večletnih sistemih za 
upravljanje s pomočjo flote.

Obrazložitev

Med glavne ukrepe za bolj trajnostno in konkurenčno biotehnologijo je treba umestiti tudi 
razvoj sistemov kmetijske proizvodnje.

Izkazalo se je, da trenutni sistemi za opazovanje ne morejo zagotavljati varne hrane, zato bi 
bilo smiselno na evropski ravni izpeljati raziskave o morebitnih novih modelih.
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Za doseganje omenjenih ciljev morajo biti predmet raziskave same rastline, še posebej pa 
sistemi kmetovanja. Pri raziskovanju soobstoja gensko spremenjenih in konvencionalnih 
rastlin je treba upoštevati vprašanje gospodarnosti in želje potrošnikov.  
Na tem mestu je treba opozoriti na trajnostno obvladovanje škodljivcev v kmetijstvu. Celostno 
varstvo in biološko zatiranje škodljivcev sta področji, ki ju je treba bolj raziskati, in bistvena 
dejavnika za razvoj večnamenskosti kmetijstva, zlasti biološkega. 

Poleg tega se podnebje trenutno spreminja, kar je treba upoštevati, ker se lahko območje 
razširjenosti škodljivcev spremeni, na primer da se škodljivci sredozemskega prostora 
razširijo na evropska območja. Dobro bi bilo oblikovati mreže za opazovanje, ki bi služile 
opazovanju poteka teh sprememb.

Predlog spremembe 6
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, odstavek 1, alinea 3

– Optimalizirana proizvodnja živali in 
njihovo dobro počutje v okviru kmetijstva, 
ribištva in ribogojstva, med drugim z 
izkoriščanjem znanja o genetiki, novih 
metod reje, izboljšanega razumevanja 
živalske fiziologije in vedenja ter z boljšim 
razumevanjem in nadzorom nad nalezljivimi 
boleznimi živali, vključno z zoonozami. V 
zvezi s slednjim se bodo razvijala tudi 
orodja za spremljanje, preprečevanje in 
nadzor s podporo in uporabnimi raziskavami 
cepiv in diagnostike, preučevanjem 
ekologije znanih ali pojavljajočih se 
povzročiteljev bolezni in drugih groženj, 
vključno z zlonamernimi dejanji ter vplivi 
različnih sistemov kmetovanja in podnebja. 
Razvijalo se bo tudi novo znanje za varno 
odlaganje živalskih odpadkov in izboljšano 
upravljanje s stranskimi proizvodi.

– Optimalizirana proizvodnja živali in 
njihovo dobro počutje v okviru kmetijstva, 
ribištva in ribogojstva, med drugim z 
izkoriščanjem znanja o genetiki, novih 
metod reje, izboljšanega razumevanja 
živalske fiziologije in vedenja ter z boljšim 
razumevanjem in nadzorom nad nalezljivimi 
boleznimi živali, vključno z zoonozami in 
boleznimi, povezanimi z živalsko krmo. V 
zvezi s slednjim se bodo razvijala tudi 
orodja za spremljanje, preprečevanje in 
nadzor s podporo in uporabnimi raziskavami 
cepiv in diagnostike, preučevanjem 
ekologije znanih ali pojavljajočih se 
povzročiteljev bolezni in drugih groženj, 
vključno z zlonamernimi dejanji ter vplivi 
različnih sistemov kmetovanja in podnebja. 
Cilj teh prizadevanj je raziskati možnosti za 
prilagoditev kmetijstva premikom 
podnebnih pasov. Razvijalo se bo tudi novo 
znanje za varno odlaganje živalskih 
odpadkov in izboljšano upravljanje s 
stranskimi proizvodi.

Obrazložitev

Bolezni, povezane z živalsko krmo, na primer BSE, morajo biti vključene v raziskave.

Pomembno je proučiti učinke svetovnih sprememb, kot je premik podnebnih pasov, in 
spodbujati raziskave o možnostih prilagoditve kmetijske proizvodnje.

Predlog spremembe 7
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, odstavek 1, alinea 4
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– Zagotavljanje orodij, ki jih oblikovalci 
politike in drugi akterji potrebujejo za 
podporo izvajanju ustreznih strategij, politik 
in zakonodaje ter zlasti za podporo izgradnji 
na znanju temelječega evropskega bio 
gospodarstva (KBBE) in potrebam razvoja 
podeželja in obalnih območij. Skupna 
ribiška politika bo podprta z razvojem 
prilagodljivih pristopov, ki pri izkoriščanju 
morskih virov podpirajo pristop celostnega 
obravnavanja ekosistemov. Raziskave za vse 
politike bodo vključevale socialno-
ekonomske študije, primerljive preiskave 
različnih sistemov kmetovanja, stroškovno 
ugodne sisteme za upravljanje ribištva, 
vzrejo živali, ki niso namenjene za prehrano, 
interakcije z gozdarstvom in študije za 
izboljšanje podeželskih in obalnih 
življenjskih pogojev.

– Zagotavljanje orodij, ki jih oblikovalci 
politike in drugi akterji potrebujejo za 
podporo izvajanju ustreznih strategij, politik 
in zakonodaje ter zlasti za podporo izgradnji 
na znanju temelječega evropskega bio 
gospodarstva (KBBE) in potrebam razvoja 
podeželja in obalnih območij ter za 
oblikovanje inovativnih mehanizmov za 
gozdarstvo, metod za preprečevanje 
gozdnih požarov in boj proti njim ter 
ukrepov za boj proti eroziji zaradi 
kmetijstva in suši. Podprte bodo skupna 
kmetijska politika, politika Skupnosti na 
področju zdravja živali, gozdarska 
strategija EU in skupna ribiška politika. 
Skupna ribiška politika bo podprta zlasti z 
razvojem prilagodljivih pristopov, ki pri 
izkoriščanju morskih virov podpirajo pristop 
celostnega obravnavanja ekosistemov. 
Raziskave za vse politike bodo vključevale 
socialno-ekonomske študije, družboslovne 
raziskave, ki se nanašajo na podeželje, 
primerljive preiskave različnih sistemov 
kmetovanja, stroškovno ugodne sisteme za 
upravljanje ribištva, vzrejo živali, ki niso 
namenjene za prehrano, interakcije z
gozdarstvom in študije za izboljšanje 
podeželskih in obalnih življenjskih pogojev.

Obrazložitev

Zaradi tragičnih dogodkov v južni Evropi v zadnjih dveh letih, zlasti izjemnih suš in gozdnih 
požarov, bi bilo v mednarodnem okviru dobro pospešiti raziskovanje in znanstveno 
sodelovanje na področju gozdarstva, preprečevanja gozdnih požarov in boja proti njim ter 
zmanjševanja posledic suše in erozije zaradi kmetijstva.

Komisija mora biti dosledna pri povezovanju konkretnih dejavnosti z izbranim pristopom. Pri 
sklicevanju na del „Pristop“ teme 2, natančneje na prispevek raziskav k SKP, skupni politiki 
na področju zdravja živali, gozdarski strategiji EU in SRP, je treba omeniti konkretne 
dejavnosti, in ne samo v okviru SRP.

Predlog spremembe 8
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, Od vil do vilic: 

Prehrana, zdravje in dobro počutje, odstavek 2

Razumevanje prehranskih dejavnikov in 
navad kot glavnega nadzorljivega dejavnika 
v razvoju in zmanjšanju pojava s prehrano 

Razumevanje prehranskih dejavnikov in 
navad kot glavnega nadzorljivega dejavnika 
v razvoju in zmanjšanju pojava s prehrano 
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povezanih bolezni in motenj. To bo 
vključevalo razvoj in uporabo nutrigenomike 
in sistemske biologije ter študije
medsebojnih vplivov med prehranjevanjem, 
fiziološkimi in psihičnimi funkcijami. 
Privedlo bi lahko do preoblikovanja 
predelanih živil in razvoja novih živil, 
dietnih živil in živil s prehranskimi in 
zdravstvenimi zahtevami. Pri poudarjanju 
vpliva nekaterih živil in prehrane na zdravje 
ter pri razvoju celostnih smernic za prehrano 
je naraščajočega pomena preučevanje 
izvornih, lokalnih in sezonskih živil ter 
prehrane. 

povezanih bolezni in motenj. To bo 
vključevalo razvoj in uporabo nutrigenomike 
in sistemske biologije; poseben poudarek v 
smislu celostnega pristopa pa je treba 
nameniti študiji medsebojnih vplivov 
prehranjevanja, fizioloških in psihičnih 
funkcij. Privedlo bi lahko do preoblikovanja 
predelanih živil in razvoja novih živil, 
dietnih živil in živil s prehranskimi in 
zdravstvenimi zahtevami. Pri poudarjanju 
vpliva nekaterih živil in prehrane na zdravje 
ter pri razvoju celostnih smernic za prehrano 
je naraščajočega pomena preučevanje 
izvornih, lokalnih in sezonskih živil ter 
prehrane. 

Obrazložitev

Zdravega prehranjevanja ne moremo obravnavati le kot skupek potrebnih hranil in vitaminov, 
ampak je del kulture. Tako zdravega prehranjevanja pa ne moremo doseči le s sestavinami, 
temveč predvsem z razumevanjem in izboljšanjem prehranjevalnih navad.

Predlog spremembe 9
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, odstavek 2, alinea 4

Zagotavljanje kemijske in mikrobiološke 
varnosti ter izboljšanje kakovosti evropske 
preskrbe s hrano. To bo vključevalo 
razumevanje povezav med mikrobiološko 
ekologijo in varno hrano; razvoj metod in 
modelov, ki obravnavajo celovitost verig za 
preskrbo s hrano; nove metode odkrivanja, 
tehnologije in orodja za ocenjevanje, 
upravljanje in sporočanje tveganja ter 
izboljšanje razumevanja dojemanja tveganja. 

– Zagotavljanje in izboljšanje kemijske,
mikrobiološke in senzorične kakovosti in 
varnosti ter hranilne vrednosti, pa tudi 
izboljšanje kakovosti evropske preskrbe s 
hrano. To bo vključevalo razumevanje 
povezav med mikrobiološko ekologijo in 
varno hrano; razvoj metod in modelov, ki 
obravnavajo celovitost verig za preskrbo s 
hrano; oblikovanje usklajenega pristopa k 
izmenjavi prehranskih podatkov in k 
sledenju hrani; nove metode odkrivanja, 
tehnologije in orodja za ocenjevanje, 
upravljanje in sporočanje tveganja ter 
izboljšanje razumevanja dojemanja tveganja.

Obrazložitev

Besedni zvezi „senzorična kakovost“ in „hranilna vrednost“ poudarjata ugodne učinke na 
zdravje in dobro počutje.

Z boljšo obdelavo in izmenjavo podatkov ter sledenjem hrani se bo povečala preglednost in 
konkurenčnost v prehranskem sektorju.
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Predlog spremembe 10
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Dejavnosti, odstavek 2, alinea 5

Varovanje zdravja ljudi in okolja s pomočjo 
boljšega razumevanja vpliva okolja na 
prehransko verigo ljudi/živali in vpliva 
prehranske verige ljudi/živali na okolje. To 
bo vključevalo študije o onesnaževalcih 
hrane in zdravstvenih posledicah ter razvoj 
izboljšanih orodij in metod za oceno vplivov 
prehranske verige ljudi in živali na okolje. 
Zagotavljanje kakovosti in celovitosti 
prehranske verige zahteva nove modele za 
analizo proizvodne verige in koncepte 
upravljanja celotne prehranske verige, 
vključno z vidiki potrošnikov.

– Varovanje zdravja ljudi in okolja s 
pomočjo boljšega razumevanja vpliva okolja 
na prehransko verigo ljudi/živali in vpliva 
prehranske verige ljudi/živali na okolje. To 
bo vključevalo študije o onesnaževalcih 
hrane in zdravstvenih posledicah ter razvoj 
izboljšanih orodij in metod za oceno vplivov 
prehranske verige ljudi in živali na okolje. 
Zagotavljanje kakovosti in celovitosti 
prehranske verige zahteva nove modele za 
analizo proizvodne verige in koncepte 
upravljanja celotne prehranske verige, 
vključno z vidiki potrošnikov, kot je dostop 
do razumljivih in zanesljivih informacij.

Predlog spremembe 11
Priloga I, Teme, 2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija, Mednarodno sodelovanje, odstavek 

1

Poleg tega se bo večstransko sodelovanje 
izvajalo z namenom obravnavati izzive, ki 
zahtevajo obsežna mednarodna 
prizadevanja, kot sta razsežnost in 
kompleksnost sistemske biologije na 
področju rastlin in mikroorganizmov, ali
obravnavati svetovne izzive ter mednarodne 
obveznosti EU (varnost in zaščita hrane in 
pitne vode, svetovno širjenje bolezni živali, 
nepristranska raba biološke raznovrstnosti, 
obnova svetovnega ribištva za največji 
trajnostni donos do leta 2015 ter vpliv 
podnebnih sprememb/vpliv na podnebne 
spremembe). 

Poleg tega se bo večstransko sodelovanje 
izvajalo z namenom obravnavati izzive, ki 
zahtevajo obsežna mednarodna 
prizadevanja, kot sta razsežnost in 
kompleksnost sistemske biologije na 
področju rastlin in mikroorganizmov, ali 
obravnavati svetovne izzive ter mednarodne 
obveznosti EU (varnost in zaščita hrane in 
pitne vode, svetovno širjenje bolezni živali, 
nepristranska raba biološke raznovrstnosti, 
obnova svetovnega ribištva za največji 
trajnostni donos do leta 2015, in sicer v 
sodelovanju z Organizacijo Združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo, ter vpliv 
podnebnih sprememb/vpliv na podnebne 
spremembe).

Obrazložitev

Obnovitev svetovnega staleža rib do leta 2015 je hvalevreden, vendar skrajno visoko 
zastavljen cilj. Zato bi moralo imeti prednost sodelovanje in usklajevanje z mednarodnimi 
organizacijami, kot je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.
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