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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 7ème Programme Cadre de l'Union européenne est au cœur de la stratégie de Lisbonne, et 
on ne peut qu'applaudir à la décision de la Commission européenne de doubler son enveloppe 
financière à plus de 70 milliards d'euros, pour la période 2007-2013.

Ce doublement portera les dépenses publiques totales en R&D de l'Union européenne à 0,96 
% du PIB. Loin d'être une extravagance financière, il s'agit tout simplement de respecter les 
engagements pris par le Conseil européen, qui, à deux reprises, en mars 2002 et en mars 2005, 
a fixé à 3 % du PIB de l'UE l'objectif de l'effort européen en matière de recherche.

Ce montant de 72 milliards représente donc bien un minimum. Or, l'impasse dans laquelle se 
trouvent les discussions sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 fait peser 
une lourde hypothèque sur cet objectif. Pourtant, il est plus que temps pour les européens de 
faire des investissements en R&D à la hauteur de leurs ambitions. Le financement de certains 
des domaines essentiels de recherche par des bailleurs de fonds uniquement privés semble 
hautement improbable. Leur développement dépend donc bien en grande partie de 
l'intervention de soutiens publics et, en matière de recherche, plus encore que dans tout autre 
domaine, l'Europe peut véritablement apporter une plus-value.

Cela est particulièrement vrai pour la recherche agronomique. Pour ce secteur, un des 
principaux sujets de satisfaction – mis à part les améliorations bienvenues que sont la
simplification des règles et des mécanismes de financement, la flexibilité accrue ou encore 
l’approche multidisciplinaire renforcée - c'est de voir l'agriculture reconnue comme un des 
neuf thèmes sur lesquels portera l'action de l'Union européenne. Dans le 6ème PC, la recherche 
agronomique était presque exclusivement limitée à la qualité et à la sûreté alimentaire ou à 
certains aspects du développement durable. Dans le 7ème PC, la Commission européenne offre 
une vision bien plus large, en proposant désormais de « créer une bioéconomie européenne 
fondée sur la connaissance (...) afin d'exploiter des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux et économiques ».

Dès la réforme de 1992, avec l'apparition des aides directes, du deuxième pilier de la PAC et 
de la nécessité d'inscrire l'agriculture dans le cadre d'un développement durable, il devenait 
clair que l'activité principale de l'agriculteur ne se résumerait plus seulement à la fonction –
évidemment essentielle - de production. Cette tendance se renforce aujourd'hui avec le 
découplage, l'écoconditionnalité et l'ouverture accentuée vers les marchés. Le métier 
d'agriculteur subit une transformation profonde qui demande le développement de nouveaux 
outils, de nouvelles connaissances et un nouveau savoir-faire. De plus, il doit faire face à une 
série de contraintes nouvelles : renforcement de la concurrence, obligations supplémentaires 
en matière d'environnement et de bien-être animal, dissociation entre la gestion courante de 
l'exploitation et la gestion de l'espace rural, évolution du métier et du statut de la profession, 
évolution du rôle de la ruralité dans la société, etc. En outre, les nouvelles technologies 
changent radicalement les potentialités de la production. Optimiser la production, en 
particulier sur le plan de la qualité et de la sûreté des produits, est devenu désormais une 
obligation commerciale.
La "multi-fonctionnalité" est désormais devenue le concept-clé de l'agriculture européenne. Il 
appartient désormais à la recherche de favoriser la mise en oeuvre de systèmes de production 
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permettant de concilier à la fois performances économiques, environnementales et sociales.
Les grandes lignes mises en avant par le 7ème programme-cadre dans la partie consacrée à 
l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie semblent s'inscrire dans cette dynamique.

Il est également important de reconnaître le rôle éminent de la recherche européenne pour 
d’autres continents qui n’ont, souvent, pas les moyens d’investir. La recherche en bio-
economie peut bénéficier aux pays en développement, dont l’économie dépend largement de 
l’agriculture.

Il est capital d'insister sur deux points : le développement durable et le développement rural.
A cet égard, il est indispensable de reconsidérer les cloisonnements traditionnels qui ont 
longtemps caractérisé le monde rural. Il est désormais indispensable d'avoir une approche 
pluridisciplinaire. La recherche doit couvrir des aspects économiques et sociaux, notamment 
pour voir quelle sera la place de l'agriculture dans le développement des territoires ruraux, 
urbains et péri-urbains. La recherche doit également couvrir l'ensemble des systèmes de 
production : quelles innovations techniques ou organisationnelles mettre en place, quelles 
innovations en matière de prévention phytosanitaire et de santé animale, etc. Si la recherche 
doit être tournée vers le futur, elle doit aussi faire l'invention et l'évaluation des outils et 
instruments existants. Car, il s'agit aussi de donner aux décideurs politiques l'expertise 
nécessaire dans leurs choix stratégiques.

C'est à ce prix que l’agriculture européenne sera à la pointe de la technologie, qu’elle 
renforcera sa compétitivité et que nos campagnes demeureront un espace vivant. Il s'agit là 
d'un enjeu qui ne se limite pas aux champs et aux prés, mais qui concerne la société dans son 
ensemble.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
I lisa I koostöö 2. teema – toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia – põhimõte – esimene 

lõik

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästvatele, ökoloogiliselt tõhusatele 

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästvatele, ökoloogiliselt tõhusatele 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Euroopa 
bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia1

kohaselt aitab see suurendada Euroopa 
biotehnoloogia ja toiduainetootjate, eelkõige 
kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset heaolu. 
Teadusuuringud, mis käsitlevad toidu 
ohutust ja loomade toiduahelat, toitumisega 
seotud haigusi, toiduvalikut ning toidu ja 
toitumise mõju tervisele, aitavad võidelda 
toiduainetega seotud tervisehäiretega (nt 
ülekaalulisus, allergia) ja nakkushaigustega 
(nt transmissiivne spongioosne 
entsefalopaatia, klassikaline lindude katk), 
aidates kaasa olemasolevate põhimõtete ja 
eeskirjade rakendamisele ning tulevaste 
põhimõtete ja eeskirjade sõnastamisele 
inimeste, loomade ja taimede tervise ning 
tarbijakaitse valdkonnas.

ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Euroopa 
bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia2

kohaselt aitab see suurendada Euroopa
biotehnoloogia ja toiduainetootjate, eelkõige 
kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset heaolu. 
Teadusuuringud, mis käsitlevad tervisliku 
inimese toitumisfüsioloogiat, toidu ohutust 
ja loomade toiduahelat, toitumisega seotud 
haigusi, toiduvalikut ning toidu ja toitumise 
mõju tervisele, aitavad võidelda 
toiduainetega seotud tervisehäiretega (nt 
ülekaalulisus, allergia) ja nakkushaigustega 
(nt transmissiivne spongioosne 
entsefalopaatia, klassikaline lindude katk), 
aidates kaasa olemasolevate põhimõtete ja 
eeskirjade rakendamisele ning tulevaste 
põhimõtete ja eeskirjade sõnastamisele 
inimeste, loomade ja taimede tervise ning 
tarbijakaitse valdkonnas.

Justification

L´alimentation ne doit pas être uniquement perçue comme une source potentielle de maladies 
(obésité, allergies, EST) mais également comme contribuant à la santé de l´homme sain.

Muudatusettepanek 2
I lisa, I koostöö, 2. teema – toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia – tegevus – esimene 

lõik

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine:  teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu näiteks 
genoomika, proteoomika, metaboloomika 
ning süsteemibioloogia ja lähedased 
tehnoloogiad mikroorganismide, taimede ja 
loomade jaoks, kaasa arvatud nende 

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine:  teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu näiteks 
genoomika, proteoomika, metaboloomika, 
metabonoomika ning süsteemibioloogia ja 
lähedased tehnoloogiad mikroorganismide, 
eriti metagenoomide alaste 

     
1 Euroopa bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia – KOM(2002)27.
2 Euroopa bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia – KOM(2002)27.
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bioloogilise mitmekesisuse kasutamine; 
täiustatud põllukultuurid ja 
tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng;  
loomade heaolu, aretamine ja tootmine;  
taimetervis; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur;  loomade nakkushaigused, sh 
zoonoosid; loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine; vee-elusressursside kaitse, 
majandamine ja kasutamine, 
poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

teadusuuringute, taimede ja loomade jaoks, 
kaasa arvatud nende bioloogilise 
mitmekesisuse kasutamine; täiustatud 
põllukultuurid ja tootmissüsteemid oma 
mitmekesisuses, sealhulgas 
mahepõllumajandus ja säästev 
põllumajandus, kvaliteetse tootmise kavad 
ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng;  
loomade heaolu, aretamine ja tootmine;  
taimetervis; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur;  loomade nakkushaigused koos 
episotoloogiliste uurimuste, 
vaktsiinidealaste teadusuuringute ja 
diagnostikaga, sh zoonoosid ning loomade 
söötmisega seotud haigused (veiste 
spongioosne entsefalopaatia, klassikaline 
lindude katk) ; loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine; vee-elusressursside kaitse, 
majandamine ja kasutamine, 
poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

Justification

Quelques compléments pour éclaircir et spécifier le contenu du texte, notamment en mettant 
l´accent sur la nécessité de soutenir la recherche génétique en tous ses aspects, et la 
recherche épidémiologique et zoö-sanitaire.

Muudatusettepanek 3
I lisa, I koostöö, 2. teema – toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia –

tegevus – esimene lõik

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine: teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu näiteks 
genoomika, proteoomika, metaboloomika 
ning süsteemibioloogia ja lähedased 
tehnoloogiad mikroorganismide, taimede ja 
loomade jaoks, kaasa arvatud nende 
bioloogilise mitmekesisuse kasutamine; 
täiustatud põllukultuurid ja 

Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine: teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu näiteks 
genoomika, proteoomika, metaboloomika 
ning süsteemibioloogia ja lähedased 
tehnoloogiad mikroorganismide, taimede ja 
loomade jaoks, kaasa arvatud nende 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning 
säästev kasutamine; täiustatud 
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tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng; 
loomade heaolu, aretamine ja tootmine; 
taimetervis; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur; loomade nakkushaigused, sh 
zoonoosid; loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine; vee-elusressursside kaitse, 
majandamine ja kasutamine, 
poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

põllukultuurid ja tootmissüsteemid, 
sealhulgas mahepõllumajandus, kvaliteetse 
tootmise kavad ja GMO mõju ning 
sissetungivate võõrliikide (sealhulgas 
piiriüleselt levivate kahjurite) mõju; 
jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja 
multifunktsionaalne põllumajandus ja 
metsandus; maaelu areng; loomade heaolu, 
aretamine ja tootmine; taimetervis; 
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline 
kalandus ja akvakultuur; loomade 
nakkushaigused, sh zoonoosid; loomsete 
jäätmete ohutu kõrvaldamine; vee-
elusressursside kaitse, säästev majandamine 
ja kasutamine; poliitikakujundajate ning 
muude põllumajanduses ja maaelu 
arendamises (maastik, maakorraldus jne) 
osalejate jaoks vajalike vahendite alased 
teadusuuringud ja nende väljatöötamine nii 
Euroopas kui ka arenguriikides.

Justification

More attention should be given to the impact of invasive alien species and how to manage on 
a regional and European level the problem of harming results of these genetically modified 
plants.

Also it is not only necessary to do research on future tools, but also to evaluate existing tools 
and methods in the field of decision making in rural development and agriculture.

Muudatusettepanek 4
I lisa, I koostöö, 2. teema – toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia – tegevus – teine lõik

„Toidulaualt tallu“ põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toitumisega seotud haigused ja tervisehäired, 
kaasa arvatud ülekaalulisus; innovatiivsed 
toidu- ja söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja sööda 
parem kvaliteet ja ohutus, nii keemiline kui 
ka mikrobioloogiline; toiduahela 
terviklikkus (ja kontroll); keskkonnamõjud 
inimeste/loomade toiduahelale ning 
inimeste/loomade toiduahela 
keskkonnaalane mõju;  kogu toiduahela 

„Toidulaualt tallu“ põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toitumisega seotud haigused ja tervisehäired, 
kaasa arvatud ülekaalulisus; innovatiivsed 
toidu- ja söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja sööda 
parem kvaliteet ja ohutus, nii keemiline kui 
ka mikrobioloogiline; sealhulgas 
mahepõllumajandusliku toidu mõju, 
kvaliteet ja ohutus; toiduahela terviklikkus 
(ja kontroll); keskkonnamõjud 
inimeste/loomade toiduahelale ning 
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mõiste (sh mereannid); jälgitavus. inimeste/loomade toiduahela 
keskkonnaalane mõju;  kogu toiduahela 
mõiste (sh mereannid); jälgitavus; 
süsteemide väljatöötamine toiduga seotud 
andmevahetuse ühtlustatud lähenemise 
jaoks.

Justification

Organic farming is not only related to sustainable agriculture (see bullet "Sustainable 
production etc.") but does also have a positive influence on health and well-being. Improved 
data processing and exchange enhance competitiveness in the food sector and should also be 
encouraged.

Muudatusettepanek 5
I lisa, I koostöö, 2. teema – toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia – tegevus – teine lõik

„Toidulaualt tallu“ põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toitumisega seotud haigused ja tervisehäired, 
kaasa arvatud ülekaalulisus; innovatiivsed 
toidu- ja söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja sööda 
parem kvaliteet ja ohutus, nii keemiline kui 
ka mikrobioloogiline; toiduahela 
terviklikkus (ja kontroll); keskkonnamõjud 
inimeste/loomade toiduahelale ning 
inimeste/loomade toiduahela 
keskkonnaalane mõju; kogu toiduahela 
mõiste (sh mereannid); jälgitavus.

„Toidulaualt tallu“ põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toitumisega seotud haigused ja tervisehäired, 
kaasa arvatud ülekaalulisus; innovatiivsed 
toidu- ja söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja sööda 
parem kvaliteet ja ohutus, nii keemiline kui 
ka mikrobioloogiline; toiduahela 
terviklikkus (ja kontroll); keskkonnamõjud 
inimeste/loomade toiduahelale ning 
inimeste/loomade toiduahela 
keskkonnaalane mõju; toiduahela 
vastupidavus ja kohandumine ülemailmsete 
muutuste kontekstis (energiakulu, 
kliimamuutus jne);  kogu toiduahela mõiste 
(sh mereannid); jälgitavus.

Justification

Il est important de soutenir la recherche sur les effets des changements mondiaux 
(environnementaux, notamment climatique) sur la chaîne alimentaire.

Muudatusettepanek 6
I lisa, I koostöö, 2. teema – toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia – tegevus – kolmas 

lõik

Bioteadused ja biotehnoloogia säästvate Bioteadused ja biotehnoloogia säästvate 
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toiduks mittekasutatavate toodete ja 
protsesside jaoks: täiustatud põllukultuurid, 
lähteained, meretooted ja biomass (sh mere 
elusressursid) energeetika, keskkonna ning 
selliste kõrge lisandväärtusega toodete nagu 
näiteks materjalide ja kemikaalide jaoks, 
kaasa arvatud innovatiivne 
põllumajandustootmine, bioprotsessid ja 
biorafineerimine; biokatalüüs; metsandus 
ning metsandustooted ja -protsessid; 
keskkonna parandamine ja 
keskkonnasäästlikum töötlemine.

toiduks mittekasutatavate toodete ja 
protsesside jaoks: täiustatud põllukultuurid, 
lähteained, meretooted ja biomass (sh mere 
elusressursid) energeetika, keskkonna ning 
selliste kõrge lisandväärtusega toodete nagu 
näiteks materjalide ja kemikaalide jaoks, 
kaasa arvatud innovatiivne 
põllumajandustootmine, bioprotsessid ja 
biorafineerimine; biokatalüüs; metsandus 
ning metsandustooted ja -protsessid; 
keskkonna parandamine ja 
keskkonnasäästlikum töötlemine, uurides 
võimalusel, kuidas nende abil edasi viia 
innovatsioonitegevust nii Euroopas kui ka 
arengumaades.

Justification
Sustainable non-food products offer high economic potential to the EU, as well as to the 
developing world. Research should, amongst others, pay attention to complementarity and 
synergy, in order to enhance competitiveness of agriculture as a whole.

Muudatusettepanek 7
I lisa, I koostöö, 4. teema – nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad – tegevus – esimene lõik

• Nanoteadused, nanotehnoloogiad
Uute teadmiste loomine liideste ja suurusega 
seotud nähtuste osas; materjaliomaduste 
kontrollimine nanotasandil uute rakenduste 
jaoks; tehnoloogiate integreerimine 
nanotasandil; isestruktureeruvad omadused; 
nanomootorid; nanomasinad ja -süsteemid; 
meetodid ja vahendid iseloomustamiseks ja 
manipuleerimiseks nanotasandil; nano- ja 
täppistehnoloogiad keemias; mõju inimeste 
ohutusele ja tervisele ning keskkonnale; 
metroloogia, nomenklatuur ja standardid; 
uute mõistete ja lähenemisviiside 
väljatöötamine sektorialaste rakenduste 
jaoks, kaasa arvatud esilekerkivate 
tehnoloogiate integreerimine ja 
lähendamine.

• Nanoteadused, nanotehnoloogiad
Uute teadmiste loomine liideste ja suurusega 
seotud nähtuste osas; materjaliomaduste 
kontrollimine nanotasandil uute rakenduste 
jaoks; tehnoloogiate integreerimine 
nanotasandil; isestruktureeruvad omadused; 
nanomootorid; nanomasinad ja -süsteemid; 
meetodid ja vahendid iseloomustamiseks ja 
manipuleerimiseks nanotasandil; nano- ja 
täppistehnoloogiad keemias; mõju inimeste
ja loomade ohutusele ja tervisele, 
toiduahelale ning keskkonnale; metroloogia, 
nomenklatuur ja standardid; uute mõistete ja 
lähenemisviiside väljatöötamine 
sektorialaste rakenduste jaoks, kaasa arvatud 
esilekerkivate tehnoloogiate integreerimine 
ja lähendamine.

Justification
Les nanotechnologies peuvent avoir une influence sur les technologies médicales pour 
l´homme ainsi que pour l´animal; la recherche ne devrait pas se limiter à la santé des 
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personnes. Par ailleurs, la sécurité de la chaîne alimentaire peut bénéficier, à terme, des 
nanotechnologies.

Muudatusettepanek 8
I lisa, I koostöö, 4. teema – nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad – tegevus – teine lõik

• Materjalid
Uute teadmiste loomine kõrgtehnoloogiliste 
materjalide kohta uute toodete ja protsesside 
jaoks; teadmistepõhised täiustatud 
omadustega materjalid; usaldusväärsem 
disain ja simulatsioon; suurem keerukus; 
keskkonnasõbralikkus; integratsioon nii 
nano-, molekulaar- kui ka makrotasandil 
keemiatehnoloogias ja materjalitöötlusega 
tegelevates tööstusharudes; uued 
nanomaterjalid, biomaterjalid ja 
hübriidmaterjalid, kaasa arvatud 
kavandamine ja nende töötlemise juhtimine.

• Materjalid
Uute teadmiste loomine kõrgtehnoloogiliste 
materjalide kohta uute toodete ja protsesside 
jaoks; teadmistepõhised täiustatud 
omadustega materjalid; usaldusväärsem 
disain ja simulatsioon; suurem keerukus; 
keskkonnasõbralikkus; integratsioon nii 
nano-, molekulaar- kui ka makrotasandil 
keemiatehnoloogias ja materjalitöötlusega 
tegelevates tööstusharudes; uued 
nanomaterjalid, biomaterjalid ja 
hübriidmaterjalid, samuti bioloogilisest 
valdkonnast inspireeritud materjalid
(biomimeetikumid) kaasa arvatud 
kavandamine ja nende töötlemise juhtimine.

Justification
Il faut inclure dans le champ de recherche non seulement les nouveaux matériaux biologiques 
et hybrides mais aussi les matériaux anorganiques, c'est à dire dont les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles sont inspirées du vivant.

Muudatusettepanek 9
I lisa, I koostöö, 6. teema – keskkond (sealhulgas kliimamuutused) – pealkiri

6. Keskkond (sealhulgas kliimamuutused) 6. Keskkond ja säästev areng (sealhulgas 
kliimamuutused)

Justification
Le concept et les stratégies de développement durable méritent d'être mentionnés dans ce 
titre, puisqu'ils constituent un enjeu crucial pour l'Europe et pour le monde. (Göteborg, 2001)

Muudatusettepanek 10
I lisa, I koostöö, 6. teema – keskkond – põhimõte – viimane lõik

Allpool on loetletud tegevusvaldkonnad, 
millest paljud on otseselt seotud poliitikast 
tulenevate vajadustega. Võimalik on 

Allpool on loetletud tegevusvaldkonnad, 
millest paljud on otseselt seotud poliitikast 
tulenevate vajadustega. Võimalik on 
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pakkuda täiendavat toetust uutele 
esilekerkivatele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, mis on näiteks seotud EL 
tegevuspõhimõtete säästvuse mõju 
hinnangutega, Kyoto kohtumisele järgnevate 
ja kliimamuutustega soetud meetmete 
järelevalvele ning uutele 
keskkonnapoliitilistele valdkondadele, nagu 
näiteks merenduspoliitika ning selle 
normid ja eeskirjad.

pakkuda täiendavat toetust uutele 
esilekerkivatele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, mis on näiteks seotud EL 
tegevuspõhimõtete säästvuse mõju 
hinnangutega, Kyoto kohtumisele järgnevate 
ja kliimamuutustega soetud meetmete 
järelevalvele ning uutele 
keskkonnapoliitilistele valdkondadele.

Justification

Faire référence au secteur maritime est dans ce contexte trop spécifique et pourrait être 
source de confusion. Si l'on fait référence au secteur maritime, alors il faudrait également 
inclure une longue liste d'amendements afin d'ajouter d'autres secteurs.

Muudatusettepanek 11
I lisa, I koostöö, 8. teema – sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused – tegevus – kolmas lõik

Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju:
nt demograafilised muutused, sh 
vananemine ja ränne; eluviis, töö, perekond, 
soolise võrdõiguslikkuse küsimused, tervis 
ja elukvaliteet; kuritegevus; ettevõtluse koht 
ühiskonnas ja rahvastiku mitmekesisus, 
kultuuriline vastasmõju ning põhiõiguste 
kaitse ning rassismi ja sallimatuse vastase 
võitluse probleemid. 

Ühiskonna põhisuundumused ja nende mõju:
nt demograafilised muutused, sh 
vananemine ja ränne ning linnastumine ja 
maaelu areng; eluviis, töö, perekond, 
soolise võrdõiguslikkuse küsimused, tervis 
ja elukvaliteet; kuritegevus; ettevõtluse koht 
ühiskonnas ja rahvastiku mitmekesisus, 
kultuuriline vastasmõju ning põhiõiguste 
kaitse ning rassismi ja sallimatuse vastase 
võitluse probleemid. 

Justification

One of the current trends in society is the changing place and role of rural areas. Rural 
development has to face with various social, economic and demographical challenges. We 
need more research on their social implications and on tools that may meet them effectively.


