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Posebni program, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno 
središče v okviru sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti

Predlog odločbe (KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Javno financirane raziskave morajo 
biti usmerjene predvsem k javnim potrebam 
in prednostnim nalogam ter si morajo 
prizadevati za dopolnjevanje z zasebno 
financiranimi raziskavami. Delo, ki ga 
opravlja Skupno raziskovalno središče, 
mora biti usklajeno z raziskavami na 
podlagi tematskih prednostnih nalog, da bi 
se izognili prekrivanju in podvajanju 
nacionalnih raziskovalnih programov.

Or. en
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Obrazložitev

Javno financiranje mora, kadar je potrebno, prispevati k izboljšanju življenja ljudi, 
izpolnjevanju njihovih potreb in omejevanju nevarnosti, s katerimi se srečujejo, ter 
izboljšanju gospodarstva. Vseeno je pomembno, da se raziskovalno prizadevanje ne podvaja.
Raziskave, ki jih izvaja Skupno raziskovalno središče, morajo dopolnjevati raziskave, ki jih 
izvajajo države članice, in imeti zanje dodatno vrednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 3

Pri izpolnjevanju svojih nalog mora Skupno 
raziskovalno središče zagotoviti k 
uporabnikom usmerjeno znanstveno in 
tehnično podporo pri oblikovanju politike 
EU, zagotoviti podporo izvajanju in 
spremljanju obstoječih politik in se odzvati 
na nove politične zahteve. Da bi izpolnilo 
svojo nalogo, JRC izvaja visoko kakovostne
raziskave.

Pri izpolnjevanju svojih nalog mora Skupno 
raziskovalno središče zagotoviti k 
uporabnikom usmerjeno znanstveno in 
tehnično podporo pri oblikovanju politike 
EU, zagotoviti podporo izvajanju in 
spremljanju obstoječih politik in se odzvati 
na nove politične zahteve. Da bi izpolnilo 
svojo nalogo, JRC izvaja (črtano) raziskave 
najboljše evropske kakovosti.

Or. cs

Obrazložitev

Prejšnje ocene so pokazale, da je Skupno raziskovalno središče ena od najboljših 
raziskovalnih ustanov takšne vrste. Raven učinkovitosti JRC je zato treba ohranjati in 
resnično še bolj izboljšati v skladu z lizbonskimi cilji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Financiranje Skupnosti na področju 
raziskav izvornih celic bo osredotočeno na 
raziskave izvornih celic odraslih in izvornih 
celic iz popkovine, vendar bo, v skladu z 
načelom subsidiarnosti, na voljo tudi za 
raziskave izvornih celic človeških zarodkov
na podlagi posameznega primera.



AM\614621SL.doc 3/13 PE 374.085v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Raziskave izvornih celic imajo zelo velik potencial za povečanje znanja o resnih boleznih 
(rak, nevrodegenerativne bolezni, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, redke bolezni itd.) 
in uporabo takšnega znanja pri razvoju zdravljenja resnih bolezni in poškodb (zlomi, opekline 
itd.). Ta potencial za zdravljenja ne velja le za presaditve izvornih celic, ampak tudi za razvoj 
novih zdravil (pilule), za katerega se pričakuje, da bo hitrejši. Večina pacientov zelo podpira 
naložbe javnih skladov v te raziskave in zlasti v raziskave izvornih celic človeških zarodkov, 
da se zagotovi splošen dostop do rezultatov teh raziskav. Raziskave izvornih celic različnega 
izvora (odraslih, zarodkov, embrijev) so nujne, ker ima vsaka vrsta izvornih celic posebne 
lastnosti; znanstveno je zlati dokazano, da zlasti lastnosti izvornih celic človeških zarodkov 
niso enake lastnostim izvornih celic odraslih ali izvornih celic iz popkovine. Primerjalne 
raziskave med izvornimi celicami različnega izvora so zdaj ključne za hitrejši napredek na 
vseh področij raziskav izvornih celic. Učinkovita izvedba je mogoča le s kritično maso 
znanstvenikov in sredstev, ki je ena od največjih dodanih vrednosti evropskih raziskovalnih 
projektov, pri katerih lahko najboljše skupine v Evropi z vseh področij, ki jih je treba 
primerjati, sodelujejo in izmenjujejo rezultate.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 4 b (novo)

(4b) Raziskave na „odvečnih“ človeških 
zarodkih na zgodnji stopnji (tj. starih do 14 
dni), ki so resnično zaplojeni za zdravljenje 
neplodnosti, da se poveča stopnja 
uspešnosti umetne oploditve, vendar za ta 
namen niso več potrebni in so zato 
namenjeni za uničenje, se lahko 
financirajo, če so takšne raziskave 
zakonsko dovoljene v državi članici/državah 
članicah, kjer se bodo izvajale v skladu s 
predpisi in pod strogim nadzorom 
pristojnega organa/pristojnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave odvečnih zarodkov, ki so namenjeni za uničenje, je nujno za spodbujanje napredka 
v zdravljenju neplodnosti, povečanje znanja o vzrokih prirojenih bolezni ali prekinitve 
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nosečnosti, razvoj učinkovitejših načinov kontracepcije in razvoj metod za ugotavljanje 
genetskih anomalij v zarodkih pred vsaditvijo. Te raziskave, če se izvajajo v skladu s strogimi 
pravili (npr. zagotoviti je treba prostovoljno soglasje staršev) in pod strogim nadzorom 
pristojnega nacionalnega organa/pristojnih nacionalnih organov, so nujne zdaj, ko je
evropsko prebivalstvo vedno bolj neplodno, medtem ko starajoče se prebivalstvo stalno
narašča. Ker je ta vrsta raziskav nujno zelo omejena, je zelo pomembno, da se na podlagi
etičnih načel združijo nacionalna prizadevanja ter se najboljšim skupinam v Evropi 
omogočita sodelovanje in izmenjava rezultatov v okviru evropskih projektov za čim boljše
rezultate teh raziskav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 7

Za izvajanje tega programa je poleg 
sodelovanja v okviru Sporazuma o 
Evropskem gospodarskem prostoru ali 
pridružitvenega sporazuma smotrno
mednarodno sodelovanje s tretjimi državami 
in mednarodnimi organizacijami, zlasti na 
podlagi člena 170 Pogodbe.

Za izvajanje tega programa je poleg 
sodelovanja v okviru Sporazuma o 
Evropskem gospodarskem prostoru ali 
pridružitvenega sporazuma zaželeno
mednarodno sodelovanje s tretjimi državami 
in mednarodnimi organizacijami, zlasti na 
podlagi člena 170 Pogodbe.

Or. cs

Obrazložitev

Zaradi ohranjanja visoke ravni evropskih raziskav je treba sodelovanje s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami v prihodnje razširiti z vsemi možnimi sredstvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 42
Uvodna izjava 10

(10) Skupno raziskovalno središče mora s 
konkurenčnimi dejavnostmi še naprej 
zagotavljati dodatne vire; ti vključujejo 
prispevek k posrednim ukrepom okvirnega 
programa, delo tretjih oseb in v manjši meri 
izkoriščanje intelektualne lastnine.

(10) Skupno raziskovalno središče mora s 
konkurenčnimi dejavnostmi še naprej 
zagotavljati dodatne vire; ti vključujejo 
prispevek k posrednim ukrepom okvirnega 
programa, delo tretjih oseb (ob upoštevanju
izpolnjevanja nekaterih pogojev zlasti
zaščite pravic intelektualne lastnine) in v
manjši meri izkoriščanje intelektualne 
lastnine.
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Or. cs

Obrazložitev

Zaželena je izboljšana zaščita rezultata ustvarjalne dejavnosti, pri kateri sodelujejo evropske 
raziskovalne ustanove in raziskovalni delavci. Takšna zaščita ne prispeva le k povečanju 
sredstev Skupnega raziskovalnega središča, ampak tudi spodbuja nadaljnje raziskave ter 
javne in zasebne naložbe v raziskave.   

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 43
Uvodna izjava 13

(13) Komisija mora pravočasno pripraviti 
neodvisno oceno v zvezi z dejavnostmi, ki se 
izvajajo v okviru tega programa.

(13) Komisija mora pravočasno pripraviti 
neodvisno oceno v zvezi z dejavnostmi, ki se 
izvajajo v okviru tega programa, ki bo v 
prihodnje povzročila nadaljnje sistematično 
merjenje in oceno neposrednih in 
posrednih ukrepov v skladu z okvirnim 
programom.

Or. cs

Obrazložitev

V prizadevanju, da poveča svojo učinkovitost in konkurenčnost, se mora Evropa zgledovati po 
nekaterih razvitih državah in zagotoviti, da se evropske raziskave objektivno in sistematično 
merijo. Skupno raziskovalno središče in prihodnji evropski raziskovalni svet morata izvajati 
tak sistem in si istočasno prizadevati za učinkovito in pregledno porabo finančnih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 44
Člen 4, odstavek 3 a (novo)

3a. Revizijo različnih področij raziskav, ki 
jih je treba izključiti iz tega programa, je 
treba redno izvajati, da se upoštevajo 
najnovejša znanstvena dognanja. 

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi najnovejših znanstvenih spoznanj lahko postanejo nekatere študijske smeri zastarele.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 45
Priloga, oddelek 1, odstavek 1

Zagotoviti k uporabnikom usmerjeno 
znanstveno in tehnično podporo pri procesu 
oblikovanja politike EU, priskrbeti podporo 
izvajanju in spremljanju obstoječih politik in 
odzivati se na nove politične zahteve.

Zagotoviti k uporabnikom usmerjeno 
znanstveno in tehnično podporo pri procesu 
oblikovanja politike EU, priskrbeti podporo 
izvajanju in spremljanju obstoječih politik 
(vključno z ustrezno oceno njihovega 
vpliva) in odzivati se na nove politične 
zahteve.

Or. cs

Obrazložitev

Glede na pobudo o „sprejemanju boljše zakonodaje“ je ocena vpliva politik EU bistveni 
element v oblikovanju zakonodaje EU. Skupno raziskovalno središče mora zagotovo 
prispevati k doseganju takšnih ciljev z zagotavljanjem znanstvene in tehnične podpore.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 46
Priloga, oddelek 2, odstavek 1, alinea 1

– prožen odziv na razvijajoče se potrebe in 
zahteve oblikovalcev politike EU; 

– prožen odziv na razvijajoče se potrebe in 
zahteve oblikovalcev politike EU, vključno 
na ravni držav članic; 

Or. cs

Obrazložitev

Ker so nacionalne vlade držav članic neposredno vpletene v postopek oblikovanja politik EU, 
je zaželena njihova prisotnost v celotnem postopku in njihov vstop v Skupno raziskovalno 
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središče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 47
Priloga, oddelek 2, odstavek 1, alinea 2

– usmerjanje pozornosti na vprašanja, 
povezana z družbenimi problemi, ki imajo 
raziskovalno komponento in so pomembna 
na ravni Skupnosti; 

– usmerjanje pozornosti na vprašanja, 
povezana z družbenimi problemi, ki imajo 
raziskovalno komponento in so pomembna 
na ravni Skupnosti (ali so pomembna za 
znaten delež Skupnosti); 

Or. cs

Obrazložitev

Vprašanja, ki vplivajo predvsem na nekatere delne interese in nekatere države članice, lahko 
imajo drugoten vpliv na delovanje EU kot celote, zato se ne smejo izključiti iz področja 
uporabe tega programa. Področja, kot sta na primer ribištvo in sončna energija, se lahko 
vključijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 48
Priloga, oddelek 2, odstavek 1, alinea 5 a (novo)

– povečanje preglednosti pri določanju 
raziskovalnih prednostnih nalog tako, da 
postanejo merila teh prednostnih nalog 
javno dostopna in da se Evropskemu 
parlamentu in Svetu sporočijo razlogi, ki 
utemeljujejo izbiro raziskovalnih 
prednostnih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče izvaja javno financirane raziskave za politike EU na podlagi 
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potreb različnih Generalnih direktoratov Komisije. Zato ima javnost pravico, da izve, kako in 
zakaj Skupno raziskovalno središče izbira prednostne naloge raziskav Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 49
Priloga, oddelek 2, odstavek 3

Ključno značilnost tega pristopa bo 
predstavljalo razširjanje znanja med različne 
zainteresirane strani, ki sodelujejo v tem 
procesu. Dejavnosti bodo usmerjene tudi v 
podporo izvajanju in spremljanju zakonodaje 
in razširjanje dobrih praks na ravni EU-25, 
držav kandidatk in sosednjih držav. 

Ključno značilnost tega pristopa bo 
predstavljalo razširjanje znanja med različne 
zainteresirane strani, ki sodelujejo v tem 
procesu, pri čemer si je treba prizadevati za 
večji dostop MSP do rezultatov raziskav.
Dejavnosti bodo usmerjene tudi v podporo 
izvajanju in spremljanju zakonodaje in 
razširjanje dobrih praks na ravni EU-25, 
držav kandidatk in sosednjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Mala in srednje velika podjetja imajo temeljno vlogo pri pospeševanju rasti in inovacij v EU, 
zato morajo imeti lažji dostop do rezultatov raziskav, ki jih izvaja Skupnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 50
Priloga, oddelek 2, odstavek 7

Poseben del sredstev Skupnega 
raziskovalnega središča je posvečen 
predhodnim raziskavam, da bi razvili novo 
znanje in spretnosti. Sredstva se vlagajo v 
predhodne raziskave kot „izhodiščni 
kapital“, ki bo imel morda kasneje praktične 
rezultate in bo srednjeročno ali dolgoročno 
prispeval k dejavnostim Skupnega 
raziskovalnega središča, če bo uspešen.

Poseben del sredstev Skupnega 
raziskovalnega središča je posvečen 
predhodnim raziskavam, da bi razvili novo 
znanje in spretnosti. Sredstva se vlagajo v 
predhodne raziskave kot „izhodiščni 
kapital“, ki bo imel morda kasneje praktične 
rezultate in bo srednjeročno ali dolgoročno 
prispeval k dejavnostim Skupnega 
raziskovalnega središča, če bo uspešen.
Takšne predhodne raziskave se izvedejo ob 
upoštevanju nalog na podlagi posebnega 
programa „Zamisli“.

Or. pl
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Obrazložitev

„Predhodne raziskave za razvoj novega znanja in novih spretnosti“ iz uvodnega stavka so 
lahko podobne „pionirskim raziskavam“, za katere je odgovoren Evropski raziskovalni svet. 
Medtem ko je podvajanje posameznih tem nezaželeno, so sinergije med nalogami koristne. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 51
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.3., odstavek 1, alinea 3

– zagotoviti podatke o zanesljivosti oskrbe z 
energijo v Evropi.

– zagotoviti podatke o zanesljivosti oskrbe z 
energijo v Evropi in razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije, pri čemer se je 
treba izogibati podvajanju dela drugih 
organov EU.

Or. en

Obrazložitev

Zbrati je treba informacije o zalogah energije EU za lažje spremljanje oskrbe z energijo v EU
in povpraševanja po njej. To delo mora dopolnjevati delo drugih organov EU in mednarodnih 
organov ter ne sme podvajati obstoječega prizadevanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 52
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.4., odstavek 1

Skupno raziskovalno središče bo s 
prihodnjimi analizami in strategijami, 
povezanimi z družbo znanja, podprlo 
pripravo politik in instrumentov na področju 
tehnologije informacijske družbe, ki 
prispevajo h konkurenčni evropski družbi 
znanja. Pozornost bo namenjena rasti, 
solidarnost, vključenosti in trajnosti. Skupno 
raziskovalno središče bo prispevalo tudi k 
izvajanju politik EU, ki so tesno povezane s 
tehnološkim razvojem informacijske družbe, 
ali pa imajo od njega velike koristi. To 

Skupno raziskovalno središče bo s 
prihodnjimi analizami in strategijami, 
povezanimi z družbo znanja, podprlo 
pripravo politik in instrumentov na področju 
tehnologije informacijske družbe, ki 
prispevajo h konkurenčni evropski družbi 
znanja ter ki so usmerjeni k prosti in 
odprtokodni programski opremi. Pozornost 
bo namenjena rasti, solidarnosti, 
vključenosti in trajnosti. Skupno 
raziskovalno središče bo prispevalo tudi k 
izvajanju politik EU, ki so tesno povezane s 
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obsega aplikacije na področju e-poslovanja, 
e-zdravstva, osebne varnosti, e-učenja, e-
uprave in okolja, pa tudi določitev 
potenciala razvoja pri uresničevanju splošnih 
evropskih strategij za rast, vključenost in 
kakovost življenja.

tehnološkim razvojem informacijske družbe, 
ali pa imajo od njega velike koristi. To 
obsega aplikacije na področju e-poslovanja, 
e-zdravstva, osebne varnosti, e-učenja, e-
uprave in okolja, pa tudi določitev 
potenciala razvoja pri uresničevanju splošnih 
evropskih strategij za rast, vključenost in 
kakovost življenja. Cilj Skupnega 
raziskovalnega središča bo izboljšanje 
dostopa invalidnih oseb do družbe znanja.

Or. en

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče mora povečati dostop do informacij za vse člane družbe.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 53
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.5., odstavek 3, podtočka (1), alinea 3

– razvoj in validacija naprednih metod za 
izboljšanje, zmanjšanje in nadomestitev 
poizkusov na živalih pri testiranju 
biotehnoloških zdravil in za določanje 
toksičnosti kemikalij z in vitro celičnimi 
kulturami, visoko zmogljivimi tehnikami in 
toksikogenomiko;

– razvoj raziskav in inovacij na področju 
nadomestnih strategij za poizkuse na 
živalih v biomedicinskih raziskavah, zlasti 
izkoriščanje potenciala tehnologije 
človeških izvornih celic in predvsem 
tehnologije izvornih celic človeških 
zarodkov;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zahtev iz Protokola o zaščiti in dobrem počutju živali in resne zaskrbljenosti javnosti v 
Evropi v zvezi s preskusi na živalih ter da bi prispevala k Direktivi Sveta 86/609/EGS o 
varstvu živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene, in da bi zmanjšala 
uporabo primatov, razen človeka, v raziskavah (kot je navedeno v preambuli Sklepa Sveta 
1999/575/ES o evropski konvenciji za zaščito živali, ki se uporabljajo v raziskavah), mora 
Evropska unija še naprej razvijati in validirati nadomestne možnosti za preskuse na živalih.
Zlasti zelo inovativni in vitro modeli, ki temeljijo na tehnologiji človeških izvornih celic in 
predvsem na tehnologiji izvornih celic človeških zarodkov, so bili nedavno prikazani kot zelo 
pomembni za toksikološko in farmacevtsko preskušanje varnosti ter preskušanje zdravil.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 54
Priloga, oddelek 3, točka 3.1.5., odstavek 3, podtočka (2)

(2) Biotehnologija in kmetijstvo, hrana in 
krma:

(2) Biotehnologija in kmetijstvo, hrana in 
krma:

– prihodnje študije razvijajočih se 
biotehnoloških aplikacij pri proizvodnji 
hrane (npr. funkcionalna živila, klonirane 
domače živali in rastlinske „užitne 
vakcine“);
– odkrivanje gensko spremenjenih 
organizmov, določitev in količinska 
opredelitev (vključuje validacijo visoko 
zmogljivih pregledovalnih metod in orodja 
za zagotavljanje kakovosti pri gensko 
spremenjenih organizmih naslednjih 
generacij);

– odkrivanje gensko spremenjenih 
organizmov, določitev in količinska 
opredelitev (vključuje validacijo visoko 
zmogljivih pregledovalnih metod in orodja 
za zagotavljanje kakovosti pri gensko 
spremenjenih organizmih naslednjih 
generacij);

– študije o soobstoju transgenih/netransgenih 
rastlin; študije o gospodarskih vidikih 
transgenih rastlin.

– študije o soobstoju transgenih/netransgenih 
rastlin.

Or. en

Obrazložitev

Sredstva Skupnosti za raziskave gensko spremenjenih organizmov se morajo osredotočiti na 
preučevanje možnih vplivov na zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eluned Morgan

Predlog spremembe 55
Priloga, oddelek 3, točka 3.2.1., odstavek 1, alinea 2

– Okoljski vidiki: ocena posledic dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojev ter študije 
vplivov in učinkovitosti kmetijsko-okoljskih 
ukrepov glede na stanje zemlje in vode, 
biološka raznovrstnost in evropske 
pokrajine; analiza povezav med kmetijsko 
politiko, politiko razvoja podeželja in 
regionalnimi politikami ter njihovih vplivov 

– Okoljski vidiki: ocena posledic dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojev ter študije 
vplivov in učinkovitosti kmetijsko-okoljskih 
ukrepov glede na stanje zemlje in vode, 
biološka raznovrstnost in evropske 
pokrajine; analiza povezav med kmetijsko 
politiko, politiko razvoja podeželja in 
regionalnimi politikami ter njihovih vplivov 
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na spremembe rabe zemljišč v Evropi z 
razvojem kazalnikov in prostorskih 
modelov; podpora razvoju usmerjenih 
ozemeljskih strategij za izvajanje programov 
razvoja podeželja; ocena vpliva podnebnih 
sprememb na kmetijstvo glede na ukrepe za 
prilagoditev; prispevek k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov (GHG) s 
pomočjo posebnih energetskih rastlin in s 
ponovnim pridobivanjem energije iz 
kmetijskih odpadkov.

na spremembe rabe zemljišč v Evropi z 
razvojem kazalnikov in prostorskih 
modelov; vrednotenje ukrepov za 
pospeševanje kmetovanja z nizko porabo 
sredstev ter ekološkega kmetovanja in
rodovitnosti zemlje; podpora razvoju 
usmerjenih ozemeljskih strategij za izvajanje 
programov razvoja podeželja; ocena vpliva 
podnebnih sprememb na kmetijstvo glede na 
ukrepe za prilagoditev; prispevek k 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov 
(GHG) s pomočjo posebnih energetskih 
rastlin in s ponovnim pridobivanjem energije 
iz kmetijskih odpadkov.

Or. en

Obrazložitev

Nedavne raziskave rodovitnosti zemlje kažejo zaskrbljujoče zmanjšanje rodovitnosti zemlje po 
svetu, kar ogroža dolgoročno zmožnost človeštva, da se oskrbuje s hrano. Vsebnost organskih 
snovi v zemlji se je zmanjšala, hitrost erozije pa se je povečala, kar so verjetno povzročile 
intenzivne kmetijske proizvodne tehnike, ki dolgoročno morda ne bodo trajnostne. 


