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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 37
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Julkisista varoista rahoitettavaa 
tutkimusta olisi kohdistettava ensisijaisesti 
julkisiin tarpeisiin ja painopistealueisiin, ja 
sillä olisi pyrittävä täydentämään 
yksityisesti rahoitettavaa tutkimusta. 
Yhteisen tutkimuskeskuksen työtä olisi 
koordinoitava ensisijaisia aihealueita 
koskevan tutkimuksen kanssa, jotta 
voidaan välttää päällekkäisyydet ja toistot 
kansallisten tutkimusohjelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

Julkisen rahoituksen olisi mahdollisuuksien mukaan parannettava kansalaisten arkea, 
vastattava kansalaisten tarpeita, hillittävä heihin kohdistuvia uhkia sekä kohennettava 
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taloutta. On kuitenkin tärkeää, että tutkimusponnistelut eivät ole päällekkäisiä. Yhteisen 
tutkimuskeskuksen harjoittaman tutkimuksen olisi täydennettävä jäsenvaltioissa 
harjoitettavaa tutkimusta ja tuotava siihen lisäarvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 38
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Tehtäväänsä suorittaessaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen (YTK) olisi annettava 
EU:n poliittiselle päätöksentekoprosessille 
asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea, 
jonka avulla voidaan edesauttaa nykyisten 
politiikkojen toteutusta ja seurantaa ja 
vastata uusiin politiikan haasteisiin. 
Tehtävästään suoriutuakseen YTK:n on 
tehtävä korkealaatuista tutkimusta.

(3) Tehtäväänsä suorittaessaan Yhteisen 
tutkimuskeskuksen (YTK) olisi annettava 
EU:n poliittiselle päätöksentekoprosessille 
asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea, 
jonka avulla voidaan edesauttaa nykyisten 
politiikkojen toteutusta ja seurantaa ja 
vastata uusiin politiikan haasteisiin. 
Tehtävästään suoriutuakseen YTK:n on 
tehtävä korkealaatuisinta vertailtavissa 
olevaa eurooppalaista tutkimusta.

Or. cs

Perustelu

Aikaisemmin tehtyjen arviointien mukaan YTK kuuluu parhaiden kaltaistensa 
tutkimuslaitosten joukkoon. Siksi on syytä säilyttää sen toiminnan taso ja vielä parantaa sitä 
Lissabonin tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 39
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Kantasolututkimuksen alalla yhteisön 
rahoitus keskittyy aikuisten kantasoluja ja 
napanuoran kantasoluja koskevaan 
tutkimukseen, mutta sitä on mahdollista 
saada toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tapauskohtaisesti myös ihmisalkion 
kantasoluja koskevaa tutkimusta varten.

Or. en

Perustelu

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
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(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developing treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.). This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate. A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human embryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research. Research on stem cells
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blood stem-cells; comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster. It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and resources, which is one of the utmost added values of the European 
research projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 40
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 a) Tutkimusta, joka tehdään aikaisen 
vaiheen (korkeintaan 14 päivän ikäisillä) 
ylimääräisillä ihmisen alkioilla (alkioilla, 
jotka on todella luotu hedelmällisyyshoitoja 
varten koeputkihedelmöityksen 
onnistumismahdollisuuksien lisäämiseksi 
mutta joita ei enää tarvita kyseiseen 
tarkoitukseen ja jotka aiotaan tuhota), 
voidaan rahoittaa edellyttäen, että kyseinen 
tutkimus on laillista siinä jäsenvaltiossa tai 
niissä jäsenvaltioissa, jossa/joissa se 
tehdään sääntöjen mukaisesti ja 
toimivaltaisen viranomaisen/toimivaltaisten 
viranomaisten tiukassa valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation. This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
be provided) and strict supervision of the competent national authorities is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
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population is constantly growing up. Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 41
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Tämän ohjelman täytäntöön panemiseksi 
voi olla aiheellista tehdä Euroopan 
talousalueesta tehtyyn sopimukseen tai 
assosiaatiosopimukseen liittyvän yhteistyön 
lisäksi erityisesti perustamissopimuksen 
170 artiklaan perustuvaa kansainvälistä 
yhteistyötä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

(7) Tämän ohjelman täytäntöön panemiseksi 
on syytä tehdä Euroopan talousalueesta 
tehtyyn sopimukseen tai 
assosiaatiosopimukseen liittyvän yhteistyön 
lisäksi erityisesti perustamissopimuksen 
170 artiklaan perustuvaa kansainvälistä 
yhteistyötä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Or. cs

Perustelu

Eurooppalaisen tutkimuksen korkean tason säilyttämiseksi tulevaisuudessa on tarpeen 
laajentaa yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa kaikin
mahdollisin keinoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 42
Johdanto-osan 10 kappale

(10) YTK:n olisi jatkossakin tuotettava 
lisäresursseja kilpailutetun toiminnan kautta; 
tähän kuuluvat osallistuminen puiteohjelman 
epäsuoriin toimiin, ulkopuolisille asiakkaille 
tehtävä työ sekä vähäisemmässä määrin 
teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntäminen.

(10) YTK:n olisi jatkossakin tuotettava 
lisäresursseja kilpailutetun toiminnan kautta; 
tähän kuuluvat osallistuminen puiteohjelman 
epäsuoriin toimiin, ulkopuolisille asiakkaille 
tehtävä työ, mikäli tietyt, erityisesti teollis-
ja tekijänoikeuksia koskevat ehdot 
täyttyvät, sekä vähäisemmässä määrin 
teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntäminen.

Or. cs

Perustelu

On syytä parantaa sellaisen luovan toiminnan tulosten suojaa, johon eurooppalaiset 
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tutkimuslaitokset ja tutkijat osallistuvat. Tällainen suoja auttaa lisäämään YTK:n resursseja 
ja lisäksi se innostaa harjoittamaan tutkimusta ja kannustaa sekä julkisia että yksityisitä 
tahoja investoimaan tutkimukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 43
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Komission olisi sopivana ajankohtana 
teetettävä riippumaton arviointi tämän 
ohjelman piiriin kuuluvilla aloilla 
toteutetuista toimista.

(13) Komission olisi sopivana ajankohtana 
teetettävä riippumaton arviointi tämän 
ohjelman piiriin kuuluvilla aloilla 
toteutetuista toimista. Arviointi johtaa 
tulevaisuudessa muihin puiteohjelman 
mukaisesti toteutettujen suorien ja 
epäsuorien toimien säännölliseen 
mittaamiseen ja arviointiin.

Or. cs

Perustelu

Tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi Euroopassa tutkimusta on arvioitava 
puolueettomasti ja järjestelmällisesti muutamien pitkälle edistyneiden valtioiden mallin 
mukaisesti. YTK:n olisi yhdessä tulevan eurooppalaisen tutkimusneuvoston kanssa otettava
tällainen järjestelmä käyttöön ja pyrittävä samalla varmistamaan, että rahoitusvälineitä 
käytetään tehokkaasti ja avoimesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 44
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Ohjelman ulkopuolelle jätettävien 
tutkimusalojen tarkastelun on tapahduttava 
säännöllisin väliajoin, jotta on mahdollista 
ottaa huomioon tieteellinen kehitys.

Or. en

Perustelu

Tieteellinen kehitys voi johtaa siihen, että jotkut tutkimusalat vanhentuvat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 45
Liite, 1 osio, 1 kohta

Tavoitteena on sellaisen asiakaslähtöisen 
tieteellisen ja teknisen tuen antaminen EU:n 
poliittiselle päätöksentekoprosessille, jonka 
avulla voidaan tukea nykyisten politiikkojen 
täytäntöönpanoa ja seurantaa ja vastata 
uusiin politiikan haasteisiin.

Tavoitteena on sellaisen asiakaslähtöisen 
tieteellisen ja teknisen tuen antaminen EU:n 
poliittiselle päätöksentekoprosessille, jonka 
avulla voidaan tukea nykyisten politiikkojen 
täytäntöönpanoa ja seurantaa, niiden 
vaikutusten asianmukainen arviointi 
mukaan luettuna, ja vastata uusiin 
politiikan haasteisiin.

Or. cs

Perustelu

Lainsäädännön parantamista koskevan aloitteen yhteydessä yhteisön politiikan vaikutusten 
arviointi on välttämätön osa EU:n lainsäädännön laatimista. YTK:n olisi osallistuttava 
tällaisten tavoitteiden saavuttamiseen antamalla tieteellistä ja teknistä tukea.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 46
Liite, 2 osio, 1 kohta, 1 luetelmakohta

– vastaamalla joustavasti EU:n politiikan 
laatijoiden kehittyviin tarpeisiin ja 
vaatimuksiin;

– vastaamalla joustavasti EU:n politiikan 
laatijoiden kehittyviin tarpeisiin ja 
vaatimuksiin myös jäsenvaltioiden tasolla;

Or. cs

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden hallitukset osallistuvat välittömästi EU:n toimintalinjojen
laatimisprosessiin, niiden mukanaolo koko prosessissa ja myös niiden ottaminen mukaan 
yhteiseen tutkimuskeskukseen on suotavaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 47
Liite, 2 osio, 1 kohta, 2 luetelmakohta

– suuntaamalla huomiota kysymyksiin, jotka 
ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, joihin 

– suuntaamalla huomiota kysymyksiin, jotka 
ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, joihin 
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sisältyy tutkimuskomponentti ja joihin liittyy 
merkittävä yhteisöulottuvuus;

sisältyy tutkimuskomponentti ja joihin liittyy 
merkittävä yhteisöä tai sen huomattavaa 
osaa koskeva ulottuvuus;

Or. cs

Perustelu

Kysymyksillä, joilla on vaikutusta ensisijaisesti vain joihinkin osatekijöihin tai ioihinkin 
jäsenvaltioihin, voi olla sekundäärinen vaikutus koko unionin toimintaan. Siksi niitä ei pitäisi 
jättää ohjelman ulkopuolelle. Esimerkiksi kalatalous ja aurinkoenergia voitaisiin ottaa 
mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 48
Liite, 2 osio, 1 kohta, 5 a luetelmakohta (uusi)

– lisäämällä avoimuutta asettaessaan 
tutkimuksensa painopistealueita siten, että 
se julkistaa nämä painopistealueet, sekä
tiedottamalla Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tutkimuksen painopistealueiden 
valinnan syistä.

Or. en

Perustelu

YTK harjoittaa julkisesti rahoitettua tutkimusta EU:n toimintalinjoja varten, jotka perustuvat 
komisison pääosastojen tarpeisiin. Sen vuoksi kansalaisilla on oikeus saada tietää, kuinka ja 
mistä syistä YTK valitsee yhteisön tutkimustoiminnan painopistealueet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 49
Liite, 2 osio, 3 kohta

Erityisohjelmassa sovellettavan 
lähestymistavan keskeinen osatekijä on 
tietämyksen siirto eri sidosryhmien välillä. 
Lisäksi pyritään tukemaan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja seurantaa sekä parhaiden 
toimintatapojen levittämistä 25:ssä EU:n 
jäsenvaltiossa, jäsenehdokasmaissa ja EU:n 

Erityisohjelmassa sovellettavan 
lähestymistavan keskeinen osatekijä on 
tietämyksen siirto eri sidosryhmien välillä, 
ja pk-yritysten mahdollisuuksia saada 
käyttöönsä tutkimustuloksia olisi pyrittävä 
parantamaan. Lisäksi pyritään tukemaan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja seurantaa 
sekä parhaiden toimintatapojen levittämistä 
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naapurimaissa. 25:ssä EU:n jäsenvaltiossa, 
jäsenehdokasmaissa ja EU:n naapurimaissa.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksillä on keskeinen rooli kannustettaessa kasvua ja innovointia EU:ssa, ja yhteisön 
tutkimustulosten olisi oltava paremmin näiden yritysten saatavilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 50
Liite, 2 osio, 7 kohta

Tietty osa YTK:n voimavaroista varataan 
kokeilevaan tutkimukseen, jolla pyritään 
luomaan uutta tietämystä ja osaamista. 
Varoja ohjataan kokeilevaan tutkimukseen 
"siemenrahoituksena", joka voi tuottaa 
käytännön tuloksia myöhemmässä vaiheessa 
ja onnistuessaan hyödyttää YTK:n toimia 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Tietty osa YTK:n voimavaroista varataan 
kokeilevaan tutkimukseen, jolla pyritään 
luomaan uutta tietämystä ja osaamista. 
Varoja ohjataan kokeilevaan tutkimukseen 
"siemenrahoituksena", joka voi tuottaa 
käytännön tuloksia myöhemmässä vaiheessa 
ja onnistuessaan hyödyttää YTK:n toimia 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Kokeilevaa tutkimusta on harjoitettava 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
erityisohjelmaan "Ideat"kuuluvat tehtävät.

Or. pl

Perustelu

Ensimmäisessä lauseessa mainittu kokeileva tutkimus, jolla pyritään luomaan uutta 
tietämystä ja osaamista, saattaa olla samanlaista kuin pioneeritutkimus, josta Euroopan 
tutkimusneuvoston tarkoitus vastata. Yksittäisten aiheiden päällekkäisyys ei ole toivottavaa, 
mutta tehtävien väliset yhteisvaikutukset olisivat hyödyllisiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 51
Liite, 3 osio, 3.1.3 jakso, 1 kohta, 3 luetelmakohta

– tarjota tietoa energian 
toimitusvarmuudesta Euroopassa.

– tarjota tietoa energian 
toimitusvarmuudesta Euroopassa ja 
uusiutuvien energiamuotojen 
saatavuudesta siten, että vältetään 
päällekkäisyydet muiden EU:n elinten 
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tekemän työn kanssa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää kerätä tietoa EU:n energiavaroista, jotta voidaan seurata energian toimituksia ja 
kysyntää. Tämän työn pitäisi täydentää muiden EU:n ja kansainvälisten elinten tekemää työtä 
eikä kaksinkertaistaa toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 52
Liite, 3 osio, 3.1.4 jakso, 1 kohta

YTK tukee tietoyhteiskunnan teknologiaan 
liittyvien ja kilpailukykyiseen 
eurooppalaiseen osaamisyhteiskuntaan 
tähtäävien toimien ja toteutusvälineiden 
määrittelyä laatimalla osaamisyhteiskuntaan 
liittyviä tulevaisuusanalyysejä ja strategioita. 
Huomion keskipisteessä ovat kasvu, 
solidaarisuus, osallistaminen ja kestävä 
kehitys. Lisäksi YTK tukee 
tietoyhteiskunnan teknologian kehitykseen 
tiiviisti yhteydessä olevien tai siitä 
merkittävästi hyötyvien EU-politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tämä kattaa sovellukset 
sähköisen kaupankäynnin, terveydenhuollon 
tieto- ja viestintäteknologian, 
henkilökohtaisen turvallisuuden, verkko-
opiskelun, sähköisen hallinnon ja 
ympäristön aloilla sekä sen arvioimisen, 
millaisia mahdollisuuksia tietoyhteiskunnan 
teknologia tarjoaa pyrittäessä toteuttamaan 
EU:n kokonaisstrategiaa kasvun, 
osallistamisen ja elämänlaadun suhteen.

YTK tukee tietoyhteiskunnan teknologiaan 
liittyvien ja kilpailukykyiseen 
eurooppalaiseen osaamisyhteiskuntaan 
tähtäävien toimien ja toteutusvälineiden 
määrittelyä laatimalla osaamisyhteiskuntaan 
liittyviä tulevaisuusanalyysejä ja strategioita
sekä keskittymällä ilmaisiin ja avoimeen 
lähdekoodiin perustuviin ohjelmistoihin. 
Huomion keskipisteessä ovat kasvu, 
solidaarisuus, osallistaminen ja kestävä 
kehitys. Lisäksi YTK tukee 
tietoyhteiskunnan teknologian kehitykseen 
tiiviisti yhteydessä olevien tai siitä 
merkittävästi hyötyvien EU-politiikkojen 
täytäntöönpanoa. Tämä kattaa sovellukset 
sähköisen kaupankäynnin, terveydenhuollon 
tieto- ja viestintäteknologian, 
henkilökohtaisen turvallisuuden, verkko-
opiskelun, sähköisen hallinnon ja 
ympäristön aloilla sekä sen arvioimisen, 
millaisia mahdollisuuksia tietoyhteiskunnan 
teknologia tarjoaa pyrittäessä toteuttamaan 
EU:n kokonaisstrategiaa kasvun, 
osallistamisen ja elämänlaadun suhteen. 
YTK pyrkii parantamaan vammaisten 
osallistumista osaamisyhteiskuntaan.

Or. en

Perustelu

YTK:n pitäisi parantaa kaikkien yhteiskunnan jäsenten tiedonsaantimahdollisuuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 53
Liite, 3 osio, 3.1.5 jakso, 3 kohta, 1 kohta, 3luetelmakohta

– kehittyneiden menetelmien luominen ja 
validointi eläinkokeiden parantamiseksi, 
vähentämiseksi ja korvaamiseksi 
bioteknologisten lääkkeiden kehityksessä 
sekä kemikaalien toksisuuden 
ennustamiseksi in vitro soluviljelmillä, 
suurikapasiteettisten tekniikoiden avulla ja 
toksikogenomiikan keinoin;

– tutkimuksen ja innovoinnin kehittäminen 
eläinkokeisiin perustuville menetelmille 
vaihtoehtoisten testausmenetelmien alalla 
biolääketieteellisessä tutkimuksessa, 
erityisesti ihmisen kantasoluja koskevaan 
teknologiaan ja ennen kaikkea ihmisalkion 
kantasoluja koskevaan teknologiaan 
liittyvän potentiaalin käyttö;

Or. en

Perustelu

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing. In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 54
Liite, 3 osio, 3.1.5 jakso, 3 kohta, 2 kohta

(2) Bioteknologia maataloudessa, 
elintarvikkeissa ja rehuissa:

(2)Bioteknologia maataloudessa, 
elintarvikkeissa ja rehuissa:

– tulevaisuutta luotaavat tutkimukset 
kehitteillä olevista bioteknologian 
sovelluksista elintarviketuotannossa (esim. 
terveysvaikutteiset elintarvikkeet, kloonatut 
tuotantoeläimet ja molekyyliviljelmät (ns. 
"pharming"));
– muuntogeenisten organismien 
havaitseminen, tunnistaminen ja 
kvantifiointi (sisältää suurikapasiteettisten 

– muuntogeenisten organismien 
havaitseminen, tunnistaminen ja 
kvantifiointi (sisältää suurikapasiteettisten 
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seulontamenetelmien validoinnin sekä 
laadunvarmistusvälineet seuraavien 
sukupolvien muuntogeenisiä organismeja 
varten);

seulontamenetelmien validoinnin sekä 
laadunvarmistusvälineet seuraavien 
sukupolvien muuntogeenisiä organismeja 
varten);

– tutkimukset muuntogeenisten kasvien ja 
tavanomaisten kasvien 
vuorovaikutussuhteista; tutkimukset 
muuntogeenisiin kasveihin liittyvistä 
taloudellisista näkökohdista.

– tutkimukset muuntogeenisten kasvien ja 
tavanomaisten kasvien 
vuorovaikutussuhteista.

Or. en

Perustelu

Muuntogeenisten organismien tutkimukseen myönnettävä yhteisön rahoitus olisi keskitettävä 
mahdollisten ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaikutusten tutkimukseen.
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– Ympäristönäkökohdat: arvioidaan 
suotuisiin maanviljely- ja 
ympäristöolosuhteisiin liittyviä seikkoja ja 
tutkitaan maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden vaikutuksia 
maaperään ja vesiin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja Euroopan 
maaekosysteemeihin; analysoidaan 
maatalouspolitiikan, maaseudun 
kehittämispolitiikan ja aluepolitiikan 
yhteyksiä ja vaikutuksia maankäytön 
muutoksiin Euroopassa kehittämällä 
indikaattoreita ja spatiaalisia malleja; tuetaan 
kohdennettujen aluestrategioiden 
kehittämistä aluekehitysohjelmien toteutusta 
varten; arvioidaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia maatalouteen sopeuttamistoimia 
silmällä pitäen; autetaan vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä erillisten 
energiakasviviljelmien sekä 
maatalousjätteen energian talteenoton avulla.

– Ympäristönäkökohdat: arvioidaan 
suotuisiin maanviljely- ja 
ympäristöolosuhteisiin liittyviä seikkoja ja 
tutkitaan maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden vaikutuksia 
maaperään ja vesiin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja Euroopan 
maaekosysteemeihin; analysoidaan 
maatalouspolitiikan, maaseudun 
kehittämispolitiikan ja aluepolitiikan 
yhteyksiä ja vaikutuksia maankäytön 
muutoksiin Euroopassa kehittämällä 
indikaattoreita ja spatiaalisia malleja;
arvioidaan vähäiseen tuotantopanokseen 
perustuvan ja luonnonmukaisen viljelyn ja 
viljavuuden edistämistoimia; tuetaan 
kohdennettujen aluestrategioiden 
kehittämistä aluekehitysohjelmien toteutusta 
varten; arvioidaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia maatalouteen sopeuttamistoimia 
silmällä pitäen; autetaan vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä erillisten 
energiakasviviljelmien sekä 
maatalousjätteen energian talteenoton avulla.
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Or. en

Perustelu

Viimeaikaiset viljavuustutkimukset osoittavat, että viljavuus on alentunut maailmanlaajuisesti 
huolestuttavan paljon, mikä vaarantaa pitkällä aikavälillä ihmiskunnan mahdollisuudet 
tuottaa itselleen ravintoa. Orgaanisen aineksen osuus maaperässä on vähentynyt ja eroosio 
lisääntynyt. Syynä voivat olla tehokkaat viljelykäytännöt, jotka eivät ehkä ole kestäviä pitkällä 
aikavälillä.


