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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s jordbruks- och livsmedelsindustri måste i sin strävan efter Lissabonstrategin nu ha som 
mål att bli mer globalt konkurrenskraftig, genom innovation, genom att utnyttja tekniska 
framsteg och genom att kontinuerligt höja kvalitetsstandarderna. Forskningen har redan gett 
ett avsevärt bidrag till hållbar utveckling på landsbygden och gett jordbrukare och 
livsmedelsindustrin stöd så att de kunnat uppfylla EU-medborgarnas ökande efterfrågan på 
diversifierade och hälsosamma produkter. Genom innovation har forskningen hjälpt 
livsmedelsindustrin till en central roll i den europeiska och internationella ekonomin.

Nu behövs, mer än någonsin, forskningens bidrag för att det hållbara jordbruket i 
Europeiska unionen skall bibehållas och förstärkas. Forskningen i Europeiska unionen måste 
hålla takten med pågående internationell forskning och teknisk utveckling om den skall kunna 
hjälpa jordbrukarna att bemöta utmaningarna i den gemensamma nya jordbrukspolitiken och 
bidra till att skapa hållbar tillväxt i en alltmer globaliserad ekonomi.

I det sjätte ramprogrammet (2002–2006) begränsades jordbruksforskningen nästan enbart till 
livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet. I det sjunde ramprogrammet (2007–2013) 
tillämpar kommissionen en mycket bredare strategi, och föreslår att ”skapa en europeisk 
kunskapsbaserad bioekonomi (...) för att utnyttja nya och framväxande forskningsmöjligheter 
för att ta itu med sociala och ekonomiska utmaningar”. I förslaget ägnas ett kapitel åt
”Livsmedel, jordbruk och bioteknik” (tema 2). Jordbruksforskning behandlas också i tema 5
om energi samt i tema 6 om miljö.

Föredraganden välkomnar kommissionens bredare vision och kan endast ge sitt bifall åt 
beslutet att utvidga budgeten för det sjunde ramprogrammet i jämförelse med föregående 
programperiod.

För att genomföra det sjunde ramprogrammet lägger kommissionen fram fem ”särskilda 
program”. Det första hänger direkt samman med åtgärder som finansieras genom det 
gemensamma forskningscentrumet. De andra fyra är Samarbete, Idéer, Människor och 
Kapacitet. Det som här behandlas hör till det särskilda programmet Samarbete.

Det särskilda programmet Samarbete har främst utformats för att samarbete mellan industrin 
och forskningsinstitutionerna skall leda till europeiskt ledarskap inom nyckelområden. Stöd 
kommer att ges till en hel rad forskningsverksamheter som utförs i transnationellt samarbete, 
från samverkan i forskningsprojekt och forskningsnätverk till samordning av 
forskningsprogram.

Programmet Samarbete indelas i nio delprogram som kommer att fungera självständigt och 
samtidigt vara samstämmiga och konsekventa och ge utrymme för gemensamma, 
temaöverskridande angreppssätt för forskningsområden av gemensamt intresse. Den 
föreslagna budgeten för tema 2 ”Livsmedel, jordbruk och bioteknik” i programmet Samarbete 
är 2 450 miljoner euro. Denna föreslagna budget behövs med tanke på det stora antalet 
angreppssätt som omfattas av detta tema (jordbruk, fiske, skogsbruk etc.).
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Föredraganden är i stort sett nöjd med kommissionens förslag. De viktigaste idéerna verkar 
stämma med föredragandens vision, särskilt när det gäller att jordbruk erkänns vara ett av de 
nio temaområden inom vilket Europeiska unionens åtgärder kommer att tillämpas.

Föredraganden anser dock att några smärre förbättringar behövs och lägger därför fram flera 
ändringsförslag, i huvudsak till tema 2 ”Livsmedel, jordbruk och bioteknik”.

• Jordbrukets multifunktionella roll måste ges en mer framträdande plats. Forskningen 
bör främja genomförandet av produktionssystem som kan ge kombinerade 
ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat.

• Ytterligare forskning om klimatförändringar måste ingå bland åtgärderna i tema 2 
eftersom en anpassning av jordbruket till klimatförändringar verkar betydelsefullt.

• Bättre samordning mellan forskarna i Europa samt bättre spridning av 
forskningsresultaten bör stödjas.

• Det bör betonas att kommissionen måste vara konsekvent när det gäller att knyta 
konkreta åtgärder till det tillvägagångssätt som valts. När det i stycket om 
tillvägagångssätt i tema 2 hänvisas särskilt till forskningens bidrag till den 
gemensamma jordbrukspolitiken, gemenskapens djurhälsopolitik, EU:s 
skogsbruksstrategi och till den gemensamma fiskeripolitiken måste dessa knytas till 
konkreta åtgärder.

Slutligen anser föredraganden att särskild uppmärksamhet måste ges åt effektivt samarbete på 
grund av eventuell överlappning av temat ”Livsmedel, jordbruk och bioteknik” med andra 
temaområden. Därför förespråkas ett gemensamt temaområdesövergripande tillvägagångssätt 
och han uppmanar till samarbete mellan temaområdena.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Mål, stycke 1

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter 
inriktade på sociala och ekonomiska frågor 
som den växande efterfrågan på säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet 
(utan att djuren och deras välbefinnande 
eller landsbygden förloras ur sikte), hållbar 
användning och produktion av förnybara 
bioresurser, den ökande risken för 
epizootiska och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar, hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion till följd av framför allt
klimatförändringar.

sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter 
inriktade på sociala, miljörelaterade och 
ekonomiska frågor som den växande 
efterfrågan på säkrare och hälsosammare 
livsmedel av högre kvalitet (utan att 
jordbrukets multifunktionella roll, djuren 
och deras välbefinnande eller landsbygden 
förloras ur sikte), hållbar användning och 
produktion av förnybara bioresurser, den 
ökande risken för epizootiska och 
zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar, fortsatta 
ansträngningar för att utesluta sjukdomar 
som hänger samman med djurfoder, hoten 
mot en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion och livsmedelskedjans 
beständighet och anpassning till följd av 
globala förändringar som 
klimatförändringar och energikostnader 
etc.).

Motivering

– Forskning bör främja genomförandet av produktionssystem som klarar av att uppfylla 
kombinationen av ekonomiska, miljömässiga och sociala krav. Jordbrukets multifunktionella 
roll måste lyftas fram tydligare.

– Hållbar utveckling grundar sig på tre pelare: sociala, miljömässiga och ekonomiska 
utmaningar.

Konsekvenserna av djurfoder fortsätter att vara ett viktigt område för jordbruksforskningen 
samt de sjukdomar som uppstår på grund av det, som BSE.

Det är viktigt att forska om de globala förändringarnas effekter på livsmedelskedjan (särskilt 
klimatförändringar).

Ändringsförslag 2
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 1

Detta temaområde kommer att stärka 
kunskapsbasen, frambringa innovationer och 
tillhandahålla strategiskt stöd för att bygga 
upp en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi (KBBE). Forskningen kommer 
att inriktas på hållbar förvaltning, produktion 
och utnyttjande av bioresurser, särskilt via 
biovetenskap och bioteknik, samt på 

Detta temaområde kommer att stärka 
kunskapsbasen, frambringa innovationer och 
tillhandahålla strategiskt stöd för att bygga 
upp en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi (KBBE). Forskningen kommer 
att inriktas på hållbar förvaltning, produktion 
och utnyttjande av bioresurser, bland annat
via biovetenskap och bioteknik, samt på 
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konvergens med annan teknik i syfte att få 
fram nya och miljöeffektiva och 
konkurrenskraftiga produkter från Europas 
jordbruks-, fiske-, vattenbruks-, livsmedels-, 
hälso- och skogsbruksbaserade eller -
relaterade industri. Forskningen kommer att 
ge viktiga bidrag till genomförandet och 
utarbetandet av EU:s politik och lagstiftning 
och den kommer särskilt att handla om eller 
stödja den gemensamma jordbrukspolitiken, 
jordbruks- och handelsfrågor, förordningar 
om livsmedelssäkerhet, djurhälsopolitik, 
bekämpning av djursjukdomar och 
djurskyddskrav i gemenskapen, miljö och 
biologisk mångfald, EU:s skogsbruksstrategi 
och den gemensamma fiskeripolitiken som 
syftar till att få till stånd en hållbar 
utveckling inom fiske och vattenbruk. 
Forskningen kommer också att inriktas på att 
utveckla nya och redan existerande 
indikatorer till stöd för analys, utveckling 
och övervakning av dessa politikområden.

konvergens med annan teknik i syfte att få 
fram nya och miljöeffektiva och 
konkurrenskraftiga produkter från Europas 
jordbruks-, fiske-, vattenbruks-, livsmedels-, 
hälso- och skogsbruksbaserade eller -
relaterade industri. Forskningen kommer att 
ge viktiga bidrag till genomförandet och 
utarbetandet av EU:s politik och lagstiftning 
och den kommer särskilt att handla om eller 
stödja den gemensamma jordbrukspolitiken, 
jordbruks- och handelsfrågor, förordningar 
om livsmedelssäkerhet, djurhälsopolitik, 
bekämpning av djursjukdomar och 
djurskyddskrav i gemenskapen, 
landsbygdsutveckling, miljö och biologisk 
mångfald, EU:s skogsbruksstrategi och den 
gemensamma fiskeripolitiken som syftar till 
att få till stånd en hållbar utveckling inom 
fiske och vattenbruk. Forskningen kommer 
också att inriktas på att utveckla nya och 
redan existerande indikatorer till stöd för 
analys, utveckling och övervakning av dessa 
politikområden.

Motivering

För att genomföra bred forskning på jordbruksområdet är det viktig att kapitlet Livsmedel, 
jordbruk och bioteknik ges en vid innebörd och det inte begränsas till enstaka metoder. Temat 
bioteknik behandlas ingående i detta kapitel på en annan plats.

Det är mycket viktigt att söka och gemensamt utnyttja nyskapande erfarenheter inom det 
strategiskt viktiga område som landsbygdsutvecklingen utgör.

Ändringsförslag 3
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 2

Framför allt livsmedelsindustrin, som till 
90 % utgörs av små och medelstora företag, 
kommer att dra nytta av mycket av 
forskningen, som t.ex. verksamheten för 
riktad teknikspridning och tekniköverföring, 
särskilt när det gäller integrering och 
spridning av avancerade och miljöeffektiva 
tekniker, metoder och processer samt 
utveckling av standarder. Högteknologiska 
företagsstarter baserade på bio-, nano- och
informations och kommunikationsteknik 
förväntas bidra stort på områden som 

Framför allt livsmedelsindustrin, som till 
90 % utgörs av små och medelstora företag, 
kommer att dra nytta av mycket av 
forskningen, som t.ex. verksamheten för 
riktad teknikspridning och tekniköverföring, 
särskilt när det gäller integrering och 
spridning av avancerade och miljöeffektiva 
tekniker, metoder och processer samt 
utveckling av standarder. Högteknologiska 
företagsstarter baserade på bio-, nano-,
informations- och kommunikationsteknik
samt robot- och satellitteknik förväntas 
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växtförädling, förbättrade grödor och 
växtskydd, avancerad detektions- och 
övervakningsteknik för att garantera 
livsmedelssäkerhet och -kvalitet, samt nya 
industriella bioprocesser.

bidra stort på områden som växtförädling, 
förbättrade grödor och växtskydd, avancerad 
detektions- och övervakningsteknik för att 
garantera livsmedelssäkerhet och -kvalitet, 
samt nya industriella bioprocesser. Dessa 
företagsstarter kan dessutom spela en 
avgörande roll för utvecklingen av EU:s 
landsbygd, inte minst om de går samman i 
nätverk för utbyte av kunskap och 
nyskapande erfarenheter när det gäller 
landsbygdsutveckling.

Motivering

Robot- och satellitteknik är användbara verktyg både när det gäller produktions- och 
övervakningsprocesser.

De europeiska landsbygdsområdena, som i allmänhet är mycket socialt och ekonomiskt 
eftersatta, är de områden som är i störst behov av nyskapande företag för att närma sig de 
utvecklings- och konkurrensnivåer som råder i övriga EU.

Ändringsförslag 4
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 3

Flera europeiska teknikplattformar som 
täcker områden som växtgenomik och 
bioteknik, skogsbruk och skogsbaserad 
industri, global djurhälsa, 
husdjursuppfödning, livsmedel, vattenbruk 
och industriell bioteknik, kommer att bidra 
till att fastställa gemensamma 
forskningsprioriteter för detta temaområde. 
Detta kommer att ske genom att man 
identifierar möjliga framtida initiativ i stor 
skala som t.ex. demonstrationsprojekt för 
framställning av bulkkemikalier från 
biomassa (växtcellvägg, biobränslen, 
biopolymerer), och får till stånd ett brett 
deltagande och omfattande integrering när 
det gäller alla berörda parter. När det visar 
sig lämpligt kommer man att arbeta för att 
öka samordningen av nationella 
forskningsprogram. Detta kommer att ske i 
nära samordning med projekt inom ramen 
för ERA-NET, teknikplattformar och andra 
berörda aktörer, såsom Ständiga kommittén 
för jordbruksforskning eller eventuella 
framtida strukturer för samordning av 

Flera europeiska teknikplattformar som 
täcker områden som växtgenomik och 
bioteknik, skogsbruk och skogssektorn, 
global djurhälsa, husdjursuppfödning, 
livsmedel, vattenbruk och industriell 
bioteknik, kommer att bidra till att fastställa 
gemensamma forskningsprioriteter för detta 
temaområde. Detta kommer att ske genom 
att man identifierar möjliga framtida initiativ 
i stor skala som t.ex. demonstrationsprojekt 
för framställning av bulkkemikalier från 
biomassa (växtcellvägg, biobränslen, 
biopolymerer), och får till stånd ett brett 
deltagande och omfattande integrering när 
det gäller alla berörda parter. Här är bättre 
spridning av resultaten av den tillämpade
forskningen inom jordbrukssektorn viktig.
När det visar sig lämpligt kommer man att 
arbeta för att öka samordningen av 
nationella forskningsprogram. Detta kommer 
att ske i nära samordning med projekt inom 
ramen för ERA-NET, teknikplattformar och 
andra berörda aktörer, såsom Ständiga 
kommittén för jordbruksforskning eller 
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europeisk havsforskning. eventuella framtida strukturer för 
samordning av europeisk havsforskning.
Dessutom kommer uppbyggnad och 
utvidgning av internetbaserade plattformar 
att stödjas för att täppa till 
kommunikationsluckor och förbättra 
samarbetet inom EU:s jordbruksforskning.

Motivering

Forskningsresultaten bör samordnas bättre genom att dialogen mellan 
forskningsinstitutionerna såväl som mellan forskarna, användarna och konsumenterna 
förbättras.

Det saknas ofta gränsöverskridande kontakter. För att förbättra samarbetet på EU-nivån och 
utnyttja synergierna bättre är en gemensamt utarbetad internetplattform ett lämpligt sätt för 
att knyta kontakter.

Skogssektorn omfattar den europeiska pappers- och träindustrin.

Ändringsförslag 5
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 1, strecksats 2

– Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk genom utveckling av ny teknik 
och utrustning, nya övervakningssystem, nya 
växtförädlings- och produktionssystem, 
förbättringar av den vetenskapliga och 
tekniska basen för fiskeriförvaltning och en 
bättre förståelse av samspelet mellan olika 
system (jordbruk och skogsbruk, fiske och 
vattenbruk) genom en metod som inbegriper 
hela ekosystemet. För landbaserade 
biologiska resurser kommer särskild tonvikt 
att läggas vid resurssnåla och ekologiska 
produktionssystem, förbättrad 
resursförvaltning och nya typer av foder, 
samt nya sorters växter (grödor och träd)
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning i
biosäkerhet samt samexistens och spårbarhet 
när det gäller nya växtförädlingssystem och -
produkter. Växthälsan kommer att förbättras 
genom bättre kunskaper om ekologi, 

– Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk genom forskning om och 
ytterligare utveckling av jordbrukets 
produktionssystem, utveckling av ny teknik 
och utrustning, forskning om nya, 
förbättrade övervakningssystem, utveckling 
av nya växtförädlings- och 
produktionssystem, förbättringar av den 
vetenskapliga och tekniska basen för 
fiskeriförvaltning och en bättre förståelse av 
samspelet mellan olika system (jordbruk och 
skogsbruk, fiske och vattenbruk) genom en 
metod som inbegriper hela ekosystemet. För 
landbaserade biologiska resurser kommer 
särskild tonvikt att läggas vid resurssnåla 
och ekologiska produktionssystem, 
förbättrad resursförvaltning och nya typer av 
foder, samt nya sorters växtodlingssystem
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning om och 
kostnad/nytto-analyser av biosäkerhet samt 
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skadedjursbiologi, sjukdomar och andra hot 
samt genom stöd till kontroll av 
sjukdomsutbrott och till förbättring av 
verktyg och teknik för en hållbar 
skadedjursförvaltning. För biologiska 
resurser från havsmiljöer kommer 
tyngdpunkten att läggas vid grundläggande 
biologiska funktioner, säkra och 
miljövänliga produktionssystem och säkert 
och miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.

samexistens och spårbarhet när det gäller 
nya växtförädlingssystem och -produkter. 
Växthälsan kommer att förbättras genom 
bättre kunskaper om ekologi, 
skadedjursbiologi, sjukdomar och andra hot 
samt genom stöd till kontroll av 
sjukdomsutbrott och till förbättring av 
verktyg och teknik för en hållbar 
skadedjursförvaltning, i synnerhet genom 
att det tas fram ett integrerat skydd och 
metoder för biologisk bekämpning och att 
det utvecklas bekämpningsmedel som är 
mindre skadliga för miljön och människors 
hälsa. Särskild vikt måste fästas vid 
klimatförändringarnas effekter på den 
geografiska spridningen av skadedjur inom 
jordbruket och i detta syfte bör insatserna 
för att skapa övervakningsnätverk mellan 
EU:s regioner stärkas. För biologiska 
resurser från havsmiljöer kommer 
tyngdpunkten att läggas vid grundläggande 
biologiska funktioner, säkra och 
miljövänliga produktionssystem och säkert 
och miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.

Motivering

Förutom viktiga åtgärder för att främja hållbarhet och konkurrenskraft, som bioteknik, bör 
också forskning och utveckling av jordbrukets produktionssystem ingå.

Det har visat sig att de övervakningssystem som används för närvarande inte kan garantera 
livsmedelssäkerheten. Det vore ändamålsenligt att forska om nya modeller på europeisk nivå.

Forskningen ska inte bara omfatta själva växterna utan framför allt också odlingssystemen, 
för att de i förväg uppställda målen skall kunna nås. Forskning om samexistens av gentekniskt 
förändrade och konventionellt odlade grödor måste omfatta ekonomiska frågor och beakta 
konsumenternas önskemål.

Hänvisning bör göras till de olika verktygen för en hållbar förvaltning av skadedjur inom 
jordbruket. Integrerat skydd och biologisk bekämpning, områden som kräver ytterligare 
forskning, är avgörande för utvecklingen av jordbrukets mångfunktionella natur, i synnerhet 
inom det ekologiska jordbruket.

Dessutom måste dagens klimatförändringar beaktas eftersom skadedjurens 
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spridningsmönster kan ändras, t.ex. kan skadedjur spridas från sydligare breddgrader till 
EU. Det bör inrättas ett europeiskt övervakningsnätverk för att följa utvecklingen av dessa 
ändringar.

Ändringsförslag 6
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 1, strecksats 3

– Optimerad animalieproduktion och 
optimerat djurskydd, såväl inom jordbruk 
som fiske och vattenbruk, bl.a. genom 
utnyttjande av kunskaper på området 
genetik, nya uppfödningsmetoder, ökad 
förståelse för djurens fysiologi och beteende 
och ökad förståelse och kontroll av 
smittsamma djursjukdomar, även zoonoser. 
De senare kommer också att åtgärdas genom 
utveckling av nya verktyg för övervakning, 
förebyggande och kontroll, genom 
underbyggande och tillämpad forskning om 
vaccin och diagnostik, och genom studier av 
ekologin hos kända och framväxande 
smittsamma agens och andra hot (t.ex. 
illvilliga handlingar) samt av effekterna av 
olika typer av jordbrukssystem och klimatet. 
Ny kunskap när det gäller säkra metoder för 
bortskaffande av animaliskt avfall och 
förbättrad förvaltning av biprodukter 
kommer också att utvecklas.

– Optimerad animalieproduktion och 
optimerat djurskydd, såväl inom jordbruk 
som fiske och vattenbruk, bl.a. genom 
utnyttjande av kunskaper på området 
genetik, nya uppfödningsmetoder, ökad 
förståelse för djurens fysiologi och beteende 
och ökad förståelse och kontroll av 
smittsamma djursjukdomar, även zoonoser
och sjukdomar i samband med djurfoder. 
De senare kommer också att åtgärdas genom 
utveckling av nya verktyg för övervakning, 
förebyggande och kontroll, genom 
underbyggande och tillämpad forskning om 
vaccin och diagnostik, och genom studier av 
ekologin hos kända och framväxande 
smittsamma agens och andra hot (t.ex. 
illvilliga handlingar) samt av effekterna av 
olika typer av jordbrukssystem och klimatet.
I detta sammanhang gäller det att 
undersöka jordbrukets anpassning till 
förskjutningen av klimatzonerna. Ny 
kunskap när det gäller säkra metoder för 
bortskaffande av animaliskt avfall och 
förbättrad förvaltning av biprodukter 
kommer också att utvecklas.

Motivering

Sjukdomar som BSE, som hänger samman med djurfoder, bör inte undantas från forskningen.

Det är viktigt att undersöka effekterna av globala förändringar, som förskjutningen av 
klimatzonerna, och att initiera forskning om anpassningsåtgärder inom 
jordbrukproduktionen.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 1, strecksats 4

– Tillhandahålla de verktyg som 
beslutsfattare och andra aktörer behöver som 

– Tillhandahålla de verktyg som 
beslutsfattare och andra aktörer behöver som 
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stöd för genomförandet av lämpliga 
strategier, policy och lagstiftning, särskilt för 
att stödja skapandet av en europeisk 
kunskapsbaserad bioekonomi och 
landsbygds- och kustområdenas utveckling. 
Den gemensamma fiskeripolitiken får stöd 
genom att man utvecklar anpassningsbara 
metoder som kan ligga till grund för en 
övergripande strategi för skörd av marina 
resurser. Forskningen kommer oavsett 
politikområde att omfatta socio-ekonomiska 
studier, jämförande utredningar om olika 
jordbrukssystem, kostnad/nyttoanalyser av 
fiskeriförvaltningssystem, forskning kring 
uppfödning av djur som inte är ämnade för 
livsmedelsbruk, samspelet med skogsbruket 
samt studier som syftar till att förbättra 
inkomsterna i landsbygds- och kustområden.

stöd för genomförandet av lämpliga 
strategier, policy och lagstiftning, särskilt för 
att stödja skapandet av en europeisk 
kunskapsbaserad bioekonomi och 
landsbygds- och kustområdenas utveckling, 
och det bör även utvecklas nyskapande 
mekanismer för skogsförvaltning, tekniker 
för förebyggande och bekämpning av 
skogsbränder samt åtgärder för att 
bekämpa erosion av jordbruksmark och 
torka. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken, gemenskapens 
djurhälsopolitik, EU:s skogsbruksstrategi 
och den gemensamma fiskeripolitiken får 
stöd. I synnerhet får den gemensamma 
fiskeripolitiken stöd genom att man 
utvecklar anpassningsbara metoder som kan 
ligga till grund för en övergripande strategi 
för skörd av marina resurser. Forskningen 
kommer oavsett politikområde att omfatta 
socio-ekonomiska studier, social forskning 
om landsbygden, jämförandeutredningar om 
olika jordbrukssystem, 
kostnad/nyttoanalyser av 
fiskeriförvaltningssystem, forskning kring 
uppfödning av djur som inte är ämnade för 
livsmedelsbruk, samspelet med skogsbruket 
samt studier som syftar till att förbättra 
inkomsterna i landsbygds- och kustområden.

Motivering

Med tanke på de senaste två årens tragiska händelser i södra EU, särskilt den extrema torkan 
och skogsbränderna, är det nödvändigt att stärka den internationella forskningen och det 
internationella forskningssamarbetet när det gäller skogsförvaltning, förebyggande och 
bekämpning av skogsbränder samt minimering av effekterna av torka och erosion inom 
jordbruket.

Kommissionen måste vara konsekvent när det gäller att knyta konkreta åtgärder till det 
tillvägagångssätt som valts. När den i den del som gäller tillvägagångssättet i tema 2 särskilt 
nämner forskningens bidrag till den gemensamma jordbrukspolitiken, gemenskapens 
djurhälsopolitik, EU:s skogsbruksstrategi och den gemensamma fiskeripolitiken måste också 
de konkreta åtgärderna inbegripas och inte enbart den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 8
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 2, strecksats 2

- Förstå kostvanor och deras determinanter - Förstå kostvanor och deras determinanter 
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som en avgörande kontrollerbar faktor både 
för ökning och minskning av uppkomsten av 
kostrelaterade sjukdomar och störningar. 
Detta innebär att man måste utveckla och 
tillämpa nutrigenomik och systembiologi 
samt studera samspelet mellan föda, 
fysiologiska och psykologiska funktioner. 
Detta kan leda till ändrat innehåll i 
bearbetade livsmedel och utveckling av nya 
livsmedel, dietiska livsmedel och livsmedel 
med närings- och hälsodeklarationer. 
Utredningar rörande traditionella, lokala 
och säsongsbetingade livsmedel och 
kostvanor kommer också att bidra stort till 
att kartlägga inverkan av vissa livsmedel och 
kostvanor på hälsan samt till att utveckla 
integrerade näringsriktlinjer. 

som en avgörande kontrollerbar faktor både 
för ökning och minskning av uppkomsten av 
kostrelaterade sjukdomar och störningar. 
Detta innebär att man måste utveckla och 
tillämpa nutrigenomik och systembiologi; en 
särskild tyngdpunkt måste läggas på ett 
integrerat tillvägagångssätt för studier av
samspelet mellan föda, fysiologiska och 
psykologiska funktioner. Detta kan leda till 
ändrat innehåll i bearbetade livsmedel och 
utveckling av nya livsmedel, dietiska 
livsmedel och livsmedel med närings- och 
hälsodeklarationer. Utredningar rörande 
ursprungliga, lokala och säsongsbetingade 
livsmedel och kostvanor kommer också att i 
allt högre grad bidra stort till att kartlägga 
inverkan av vissa livsmedel och kostvanor 
på hälsan samt till att utveckla integrerade 
näringsriktlinjer. 

Motivering

Hälsosam kost kan inte bara behandlas som summan av näringsämnen och vitaminer utan är 
en del av kulturen. Därför uppnås hälsosam kost framför allt genom bättre förståelse för och 
förbättring av matkulturen, och inte bara via ingredienserna.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 2, strecksats 4

– Garantera kemisk och mikrobiologisk 
säkerhet och förbättra kvaliteten på 
livsmedelsutbudet i Europa. Här ingår 
forskning för att få kunskap om länkarna 
mellan mikrobiologisk ekologi och 
livsmedelssäkerhet, för att utveckla metoder 
och modeller som kan garantera skydd av 
livsmedelskedjans integritet, nya 
detektionsmetoder samt teknik och verktyg 
för riskbedömning och -förvaltning och 
kommunikation om detta, samt för att öka 
kunskaperna om riskperception.

– Garantera och förbättra kemisk,
mikrobiologisk, sensorisk och 
näringsfysiologisk kvalitet och säkerhet 
samt förbättra kvaliteten på 
livsmedelsutbudet i Europa. Här ingår 
forskning för att få kunskap om länkarna 
mellan mikrobiologisk ekologi och 
livsmedelssäkerhet, för att utveckla metoder 
och modeller som kan garantera skydd av 
livsmedelskedjans integritet, utarbetande av 
ett harmoniserat tillvägagångssätt för 
utbytet av uppgifter om livsmedel och om 
spårbarhet av livsmedel, nya 
detektionsmetoder samt teknik och verktyg 
för riskbedömning och -förvaltning och 
kommunikation om detta, samt för att öka 
kunskaperna om riskperception.
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Motivering

”Sensorisk och näringsfysiologisk kvalitet” skall påverka hälsan och välbefinnandet positivt.

Förbättrad databehandling och bättre utbyte av uppgifter och spårningssystem ökar insynen 
och konkurrenskraften i livsmedelssektorn.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 2, strecksats 5

– Skydda både människors hälsa och miljön 
genom en bättre förståelse av 
livsmedels/foderkedjans inverkan på miljön.
Här ingår studier av främmande ämnen i 
livsmedel och hälsoresultat och utveckling 
av bättre verktyg och metoder för 
bedömning av foder- och livsmedelskedjans 
påverkan på naturen. För att garantera 
kvalitet och skydd av livsmedelskedjans 
integritet krävs nya modeller för 
råvarukedjeanalys och övergripande 
förvaltningsstrategier för livsmedelskedjan, 
där även konsumentaspekter ingår.

– Skydda både människors hälsa och miljön 
genom en bättre förståelse av 
livsmedels/foderkedjans inverkan på miljön. 
Här ingår studier av främmande ämnen i 
livsmedel och hälsoresultat och utveckling 
av bättre verktyg och metoder för 
bedömning av foder- och livsmedelskedjans 
påverkan på naturen. För att garantera 
kvalitet och skydd av livsmedelskedjans 
integritet krävs nya modeller för 
råvarukedjeanalys och övergripande 
förvaltningsstrategier för livsmedelskedjan, 
där även konsumentaspekter ingår, som 
tillgång till tydlig och tillförlitlig 
information.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, Teman, 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Internationellt samarbete, stycke 2

Det kommer vidare att genomföras 
multilateralt samarbete antingen i samband 
med frågor som kräver breda internationella 
insatser, såsom omfattningen och 
komplexiteten när det gäller systembiologin 
hos växter och mikroorganismer, eller för att 
finna lösningar på globala frågor eller 
uppfylla EU:s internationella åtagande 
(livsmedels- och dricksvattensäkerhet och 
-trygghet, den globala utbredningen av 
djursjukdomer, ett rättvist utnyttjande av den 
biologiska mångfalden, återupprättande av 
världsfisket till maximal hållbar avkastning 
till 2015 och inflytandet från/över 
klimatförändringarna).

Det kommer vidare att genomföras 
multilateralt samarbete antingen i samband 
med frågor som kräver breda internationella 
insatser, såsom omfattningen och 
komplexiteten när det gäller systembiologin 
hos växter och mikroorganismer, eller för att 
finna lösningar på globala frågor eller 
uppfylla EU:s internationella åtagande 
(livsmedels- och dricksvattensäkerhet och 
-trygghet, den globala utbredningen av 
djursjukdomar, ett rättvist utnyttjande av den 
biologiska mångfalden, återupprättande av 
världsfisket till maximal hållbar avkastning 
till 2015 i samarbete med Förenta 
Nationernas organisation för livsmedels-
och jordbruksfrågor FAO och inflytandet 
från/över klimatförändringarna).
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Motivering

Målet att återupprätta världens fiskebestånd till 2015 är lovvärt men extremt ambitiöst. Det 
är lämpligare att prioritera samarbete och samordning med de internationella organen, som 
FAO.
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