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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionens sjunde ramprogram är av central vikt för Lissabonstrategin och man kan 
inte annat än välkomna Europeiska kommissionens beslut att fördubbla budgeten för 
programmet genom att anslå mer än 70 miljarder euro för perioden 2007–2013.

Denna fördubbling innebär att Europeiska unionens totala utgifter för forskning och 
utveckling kommer att uppgå till 0,96 procent av BNP. Långt ifrån att vara ett utslag av
ekonomiskt lättsinne handlar det helt enkelt om att fullgöra de åtaganden som Europeiska 
rådet ingick vid två tillfällen, i mars 2002 och mars 2005, då man fastställde målet att Europas 
insatser på forskningsområdet skulle uppgå till 3 procent av EU:s BNP.

Beloppet 72 miljarder är alltså ett minimum, men det är mycket ovisst om detta mål kommer 
att uppfyllas med tanke på att diskussionerna om budgetplanen för perioden 2007–2013 
befinner sig i en återvändsgränd. Det är emellertid hög tid att Europa når upp till sina 
ambitioner när det gäller investeringar i forskning och utveckling. En finansiering av vissa 
centrala forskningsområden enbart genom privata bidragsgivare förefaller högst osannolik. 
Utvecklingen av dessa forskningsområden är alltså i stor utsträckning avhängig av offentliga 
stödinsatser, och när det gäller forskning kan europeiskt samarbete verkligen i högre grad än 
på andra områden tillföra ett mervärde.

Detta gäller i synnerhet jordbruksforskning. Ett av de mest positiva inslagen – bortsett från de 
glädjande förbättringar som skett i fråga om förenklade regler och finansieringssystem, ökad 
flexibilitet och även ökad tillämpning av tvärvetenskapliga metoder – är att man kan 
konstatera att jordbruket erkänns som ett av nio teman för Europeiska unionens insatser. I det 
sjätte ramprogrammet var jordbruksforskning nästan uteslutande begränsad till 
livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet eller till vissa aspekter beträffande hållbar 
utveckling. I det sjunde ramprogrammet erbjuder Europeiska kommissionen ett betydligt 
vidare perspektiv genom att föreslå att det i framtiden skapas ”en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi /.../ för att utnyttja nya och framväxande forskningsmöjligheter för att ta itu med 
sociala och ekonomiska utmaningar”.

Efter reformen 1992 då direktstödet och den andra pelaren i den gemensamma 
jordbrukspolitiken infördes och då det betonades av jordbruket måste ses i ett perspektiv av
hållbar utveckling blev det uppenbart att jordbrukarens viktigaste verksamhet inte längre bara 
bestod i, den naturligtvis väsentliga, uppgiften att producera. Denna tendens förstärks i dag 
genom stödets frikoppling från produktionen, genom miljökraven och genom den större 
öppenheten mot världsmarknaden. Yrket som jordbrukare genomgår en grundläggande 
förändring som kräver utveckling av nya verktyg, ny kunskap och ny know-how. Dessutom 
ställs jordbrukaren inför en rad nya utmaningar: ökad konkurrens, ökade krav i fråga om miljö 
och djurskydd, uppdelning mellan den löpande förvaltningen av jordbruket och förvaltningen 
av landsbygdsområden, förändrade yrkeskunskaper och förändrad status, utveckling av 
landsbygdens betydelse i samhället m.m. Dessutom innebär den nya tekniken radikalt 
förändrade produktionsmöjligheter. Att optimera produktionen, framför allt när det gäller 
produktkvalitet och produktsäkerhet, har nu blivit ett kommersiellt krav.

”Multifunktionalitet” är hädanefter nyckelbegreppet för det europeiska jordbruket. 
Forskningens uppgift i dag är att främja genomförandet av produktionssystem som gör det 
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möjligt att förena ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat. Huvudlinjerna i den del av 
det sjunde ramprogrammet som är ägnad åt livsmedel, jordbruk och bioteknik verkar vara i 
samklang med denna utveckling.

Det är också viktigt att inse den viktiga roll europeisk forskning har för andra kontinenter där 
det ofta saknas investeringsmöjligheter. Forskning i bioekonomi kan vara till nytta för 
utvecklingsländer vars ekonomi i stor utsträckning är beroende av jordbruket.

Två punkter måste kraftigt betonas: hållbar utveckling och landsbygdsutveckling. Det är i 
detta sammanhang nödvändigt att ifrågasätta de traditionella skiljelinjer som länge 
kännetecknat jordbruket. Från och med nu måste man anlägga ett sektorsövergripande
perspektiv. Forskningen måste täcka ekonomiska och sociala aspekter, bland annat för att man 
skall kunna se vilken jordbrukets plats skall vara i förhållande till landsbygdsområden, städer 
och städernas ytterområden. Forskningen måste också täcka samtliga produktionssystem och 
till exempel svara på frågor om vilka tekniska eller organisationsmässiga innovationer som
bör införas eller vilka innovationer på växtskyddsområdet eller när det gäller djurhälsa som 
bör tillämpas. Forskningen bör visserligen vara framtidsinriktad, men också inventera och 
utvärdera befintliga redskap och instrument. Det handlar nämligen också om att bistå de 
politiska beslutsfattarna med nödvändig sakkunskap när de skall fatta strategiska beslut.

Detta är vad som behövs för att det europeiska jordbruket skall kunna inta en teknisk tätplats 
och öka sin konkurrenskraft och för att vår landsbygd skall förbli levande. Det är en utmaning 
som inte bara handlar om fält och ängar utan om samhället i sin helhet. 

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, I Samarbete, 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,

Bakgrund, stycke 1

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser 
(mikroorganismer, växter och djur) kommer 
att skapa en grund för nya, hållbara, 
miljöeffektiva och konkurrenskraftiga 
produkter för industri vars verksamhet är 

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser 
(mikroorganismer, växter och djur) kommer 
att skapa en grund för nya, hållbara, 
miljöeffektiva och konkurrenskraftiga 
produkter för industri vars verksamhet är 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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baserad på eller förknippad med jordbruk, 
fiske, livsmedel, hälsa eller skog. Detta 
kommer, i linje med den europeiska 
strategin om biovetenskap och bioteknik, att 
bidra till ökad konkurrenskraft för 
europeiska bioteknik- och livsmedelsföretag, 
i synnerhet för högteknologiska små och 
medelstora företag, och samtidigt förbättra 
den sociala välfärden och välbefinnandet. 
Forskning om livsmedelssäkerhet och 
säkerhet i livsmedelskedjan, kostrelaterade 
sjukdomar, kostval och kostens och 
näringens inverkan på hälsan bidrar till att 
bekämpa kostrelaterade sjukdomar (t.ex. 
fetma och allergier) och infektionssjukdomar 
(t.ex. transmissibel spongiform encefalopati 
och fågelinfluensa). Denna forskning bidrar 
samtidigt på ett avgörande sätt till 
genomförandet av befintliga och 
utformningen av framtida strategier och 
bestämmelser på områdena folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och konsumentskydd.

baserad på eller förknippad med jordbruk, 
fiske, livsmedel, hälsa eller skog. Detta 
kommer, i linje med den europeiska 
strategin om biovetenskap och bioteknik, att 
bidra till ökad konkurrenskraft för 
europeiska bioteknik- och livsmedelsföretag, 
i synnerhet för högteknologiska små och 
medelstora företag, och samtidigt förbättra 
den sociala välfärden och välbefinnandet. 
Forskning om den friska människans 
näringsfysiologi, livsmedelssäkerhet och 
säkerhet i livsmedelskedjan, kostrelaterade 
sjukdomar, kostval och kostens och 
näringens inverkan på hälsan bidrar till att 
bekämpa kostrelaterade sjukdomar (t.ex. 
fetma och allergier) och infektionssjukdomar 
(t.ex. transmissibel spongiform encefalopati 
och fågelinfluensa). Denna forskning bidrar 
samtidigt på ett avgörande sätt till 
genomförandet av befintliga och 
utformningen av framtida strategier och 
bestämmelser på områdena folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och konsumentskydd.

Motivering

Livsmedel bör inte bara ses som en potentiell källa till sjukdomar (fetma, allergier, TSE m.m.) 
utan också som något som bidrar till friska människors hälsa.

Ändringsförslag 2
Bilaga I, I Samarbete, 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,

Verksamheter, stycke 1

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, metabolomik och metabonomik 
samt systembiologi och konvergerande 
teknik för mikroorganismer, t.ex.
metagenomstudier, växter och djur, 
inbegripet utnyttjande av deras biologiska 
mångfald; bättre grödor och 
produktionssystem inom ramen för deras 
mångfald, inbegripet ekologiskt eller 
hållbart jordbruk, program för 



PE 360.245v01-00 6/11 PA\573589SV.doc

SV

landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även
zoonoser; bortskaffande av animaliskt avfall 
på ett säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, inbegripet
epidemiologiska studier och forskning om 
vaccin och diagnostik samt även zoonoser
och sjukdomar förknippade med djurfoder 
(BSE och fågelinfluensa); bortskaffande av 
animaliskt avfall på ett säkert sätt; 
bevarande, förvaltning och utnyttjande av de 
levande akvatiska resurserna, utveckling av 
de verktyg som politiska beslutsfattare och 
andra aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling behöver (metoder för 
landskaps- och markförvaltning osv.).

Motivering

Några kompletteringar för att tydliggöra och precisera textens innehåll, bland annat genom 
att betona vikten av att stödja alla aspekter av genetisk forskning samt epidemiologisk 
forskning och forskning på djurhälsområdet.

Ändringsförslag 3
Bilaga I, I Samarbete, 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,

Verksamheter, stycke 1

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
bevarande och hållbart utnyttjande av deras 
biologiska mångfald; bättre grödor och 
produktionssystem, inbegripet ekologiskt 
jordbruk, program för kvalitetsproduktion 
och effekter av GMO, och effekterna av 
främmande arter (inbegripet 
gränsöverskridande skadegörare); hållbart, 
konkurrenskraftigt och multifunktionellt 
jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
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zoonoser; bortskaffande av animaliskt avfall 
på ett säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 
zoonoser; bortskaffande av animaliskt avfall 
på ett säkert sätt; bevarande, hållbar
förvaltning och hållbart utnyttjande av de 
levande akvatiska resurserna; forskning om 
och utveckling av de verktyg som politiska 
beslutsfattare och andra aktörer inom 
jordbruk och landsbygdsutveckling både i 
Europa och i utvecklingsländerna behöver 
och använder (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

Motivering

Effekterna av främmande arter och hur man på regional och europeisk nivå skall kunna ta itu 
med de problem som orsakas av dessa genetiskt odlade växter bör betonas i högre grad.

Dessutom räcker det inte med att bedriva forskning om framtida verktyg. Man bör också 
utvärdera de nuvarande verktyg och metoder som används av beslutsfattare inom 
landsbygdsutveckling och jordbruk.

Ändringsförslag 4
Bilaga I, I Samarbete, 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,

Verksamheter, stycke 2

”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa och 
välbefinnande: aspekter av livsmedel och 
foder som rör konsumenter, samhälle och 
industri, inbegripet beteendevetenskap och 
kognitiv vetenskap; näringslära, 
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma; teknik för framställning av 
innovativa livsmedel och foder (inbegripet 
förpackning); bättre kvalitet och högre 
säkerhet när det gäller livsmedel, drycker 
och foder, både i kemiskt och 
mikrobiologiskt avseende; kontinuitet i (och 
kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkjedjan påverkar och 
påverkas av miljön; begreppet hela 
livsmedelskedjan (inklusive fisk och 
skaldjur); spårbarhet.

”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa och 
välbefinnande: aspekter av livsmedel och 
foder som rör konsumenter, samhälle och 
industri, inbegripet beteendevetenskap och 
kognitiv vetenskap; näringslära, 
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma; teknik för framställning av 
innovativa livsmedel och foder (inbegripet 
förpackning); bättre kvalitet och högre 
säkerhet när det gäller livsmedel, drycker 
och foder, både i kemiskt och 
mikrobiologiskt avseende, inbegripet 
effekterna, kvaliteten och säkerheten när 
det gäller ekologiska livsmedel; kontinuitet i 
(och kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkedjan påverkar och 
påverkas av miljön; begreppet hela 
livsmedelskedjan (inklusive fisk och 
skaldjur); spårbarhet; utveckling av system 
för en harmoniserad metod för utbyte av 
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livsmedelsdata.

Motivering

Ekologiskt jordbruk handlar inte bara om hållbart jordbruk (se punkten Hållbar produktion 
osv.). Ekologiskt jordbruk har också en positiv effekt på hälsan och välbefinnandet. Bättre
bearbetning och utbyte av data stärker livsmedelssektorns konkurrenskraft och bör också 
uppmuntras.

Ändringsförslag 5
Bilaga I, I Samarbete, 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,

Verksamheter, stycke 2

”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa och 
välbefinnande: aspekter av livsmedel och 
foder som rör konsumenter, samhälle och 
industri, inbegripet beteendevetenskap och 
kognitiv vetenskap; näringslära,
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma; teknik för framställning av 
innovativa livsmedel och foder (inbegripet 
förpackning); bättre kvalitet och högre 
säkerhet när det gäller livsmedel, drycker 
och foder, både i kemiskt och 
mikrobiologiskt avseende; kontinuitet i (och 
kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkjedjan påverkar och 
påverkas av miljön; begreppet hela 
livsmedelskedjan (inklusive fisk och 
skaldjur); spårbarhet.

”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa och 
välbefinnande: aspekter av livsmedel och 
foder som rör konsumenter, samhälle och 
industri, inbegripet beteendevetenskap och 
kognitiv vetenskap; näringslära, 
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma; teknik för framställning av 
innovativa livsmedel och foder (inbegripet 
förpackning); bättre kvalitet och högre 
säkerhet när det gäller livsmedel, drycker 
och foder, både i kemiskt och 
mikrobiologiskt avseende; kontinuitet i (och 
kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkedjan påverkar och 
påverkas av miljön; livsmedelskedjans 
resistens och anpassning till globala 
förändringar (energikostnader, 
klimatförändringar osv.); begreppet hela 
livsmedelskedjan (inklusive fisk och 
skaldjur); spårbarhet.

Motivering

Det är viktigt att stödja forskning om effekterna av globala förändringar (miljöförändringar, 
t.ex. klimatförändringar) för livsmedelskedjan.

Ändringsförslag 6
Bilaga I, I Samarbete, 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,

Verksamheter, stycke 3

Biovetenskap och bioteknik för hållbara 
non-foodprodukter och -processer: bättre 

Biovetenskap och bioteknik för hållbara 
non-foodprodukter och -processer: bättre 
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grödor, råvaror, marina produkter och marin 
biomassa (inbegripet marina tillgångar) för 
energiproduktion, som tar hänsyn till miljön 
och för produktion av produkter med högt 
mervärde som t.ex. material och kemikalier, 
inbegripet nya jordbrukssystem, metoder för 
bioprocesser och bioraffinaderier; 
biokatalys; skogsbruk och skogsbaserade 
produkter och processer; miljöåterställning 
och renare bearbetning.

grödor, råvaror, marina produkter och marin 
biomassa (inbegripet marina tillgångar) för 
energiproduktion, som tar hänsyn till miljön 
och för produktion av produkter med högt 
mervärde som t.ex. material och kemikalier, 
inbegripet nya jordbrukssystem, metoder för 
bioprocesser och bioraffinaderier; 
biokatalys; skogsbruk och skogsbaserade 
produkter och processer; miljöåterställning 
och renare bearbetning, med beaktande, om 
möjligt, av hur dessa kan främja 
innovation både i Europa och i 
utvecklingsländerna.

Motivering

Hållbara non-foodprodukter  erbjuder stora ekonomiska möjligheter för EU och 
utvecklingsländerna. Forskningen bör bland annat uppmärksamma möjligheterna till 
komplettering och samverkan för att höja konkurrenskraften inom jordbruket som helhet.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, I Samarbete, 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamheter, stycke 1

• Nanovetenskap, nanoteknik • Nanovetenskap, nanoteknik

Utveckling av ny kunskap om fenomen som 
beror på gränssnitt och storlek; kontroll på 
nanonivå av materialegenskaper för nya 
tillämpningar; integrering av teknik på 
nanonivå; självmonterande egenskaper; 
nanomotorer; nanomaskiner och 
nanosystem; metoder och verktyg för 
karaktärisering och hantering i 
nanodimensioner; nanoteknik och 
högprecisionsteknik inom kemin; effekt på 
människors säkerhet, hälsa och på miljön; 
metrologi, nomenklatur och standarder; 
utforskande av nya koncept och angreppssätt 
för tillämpningar inom olika sektorer, 
inbegripet integrering och sammansmältning 
av ny teknik.

Utveckling av ny kunskap om fenomen som 
beror på gränssnitt och storlek; kontroll på 
nanonivå av materialegenskaper för nya 
tillämpningar; integrering av teknik på 
nanonivå; självmonterande egenskaper; 
nanomotorer; nanomaskiner och 
nanosystem; metoder och verktyg för 
karaktärisering och hantering i 
nanodimensioner; nanoteknik och 
högprecisionsteknik inom kemin; effekt på 
människors och djurs säkerhet och hälsa på 
livsmedelskedjan och på miljön; metrologi, 
nomenklatur och standarder; utforskande av 
nya koncept och angreppssätt för 
tillämpningar inom olika sektorer, inbegripet 
integrering och sammansmältning av ny 
teknik.
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Motivering

Nanoteknik kan ha effekter för läkarvetenskapen med inriktning både på människor och djur. 
Forskningen bör inte begränsas till människors hälsa. Dessutom kan nanotekniken på lång 
sikt vara till nytt för säkerheten i livsmedelskedjan.

Ändringsförslag 8
Bilaga I, I Samarbete, 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,

Verksamheter, stycke 2

• Material • Material
Utveckling av ny kunskap om material med 
hög prestanda för nya produkter och 
processer; kunskapsbaserade material med 
skräddarsydda egenskaper; mer tillförlitlig 
design och simulering; större komplexitet; 
förenlighet med miljön; integrering av 
nano-, molekylär- och makronivåer i 
industrin inom kemiteknik och 
materialbearbetning; nya nano-, bio- och 
hybridmaterial, inbegripet design och 
kontroll av bearbetningen av dem.

Utveckling av ny kunskap om material med 
hög prestanda för nya produkter och 
processer; kunskapsbaserade material med 
skräddarsydda egenskaper; mer tillförlitlig 
design och simulering; större komplexitet; 
förenlighet med miljön; integrering av 
nano-, molekylär- och makronivåer i 
industrin inom kemiteknik och 
materialbearbetning; nya nano-, bio- och 
hybridmaterial och material inspirerade av 
biologiska processer (biomimetism) 
inbegripet design och kontroll av 
bearbetningen av dem.

Motivering

Forskningsfältet måste omfatta inte bara nya bio- och hybridmaterial utan också icke 
organiska material, dvs. material som till struktur och funktion efterliknar levande 
organismer.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, I Samarbete, 6. Miljö (inbegripet klimatförändringar),

Rubrik

6. Miljö (inbegripet klimatförändringar), 6. Miljö och hållbar utveckling (inbegripet 
klimatförändringar),

Motivering

Begreppet hållbar utveckling och strategierna för en sådan utveckling förtjänar att nämnas i 
rubriken eftersom de utgör en mycket viktig utmaning för Europa och världen. (Göteborg 
2001).
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Ändringsförslag 10
Bilaga I, I Samarbete, 6. Miljö (inbegripet klimatförändringar),

Bakgrund, stycke 4

En rad verksamheter räknas upp nedan. 
Många av dessa är av direkt relevans för 
behoven av strategier. Kompletterande stöd 
kan emellertid tillhandahållas för 
uppkommande behov av nya strategier, t.ex. 
avseende konsekvensbedömningar av 
EU-strategiers hållbarhet, uppföljningen av 
åtgärderna efter Kyoto om 
klimatförändringar och nya miljöstrategier 
för t.ex. politik, standarder och regler på 
det maritima området.

En rad verksamheter räknas upp nedan. 
Många av dessa är av direkt relevans för 
behoven av strategier. Kompletterande stöd 
kan emellertid tillhandahållas för 
uppkommande behov av nya strategier, t.ex. 
avseende konsekvensbedömningar av 
EU-strategiers hållbarhet, uppföljningen av 
åtgärderna efter Kyoto om 
klimatförändringar och nya miljöstrategier.

Motivering

Hänvisningen till det maritima området är alltför specifik i detta sammanhang och kan vara 
vilseledande. Om det maritima området nämns, bör också en lång lista med ändringsförslag i 
syfte att lägga till andra områden införas.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, I Samarbete, 8. Samhällsvetenskap och humaniora,

Verksamheter, stycke 3

Viktigare tendenser i samhället och följderna 
av dem: t.ex. demografiska förändringar 
inbegripet åldrande och migration; livsstilar, 
arbete, familjer, jämställdhetsfrågor, hälsa 
och livskvalitet; kriminalitet; näringslivets 
roll i samhället, befolkningstäthet, kulturell 
samverkan och frågor kring skyddet av de 
grundläggande rättigheterna och kampen 
mot rasism och intolerans.

Viktigare tendenser i samhället och följderna 
av dem: t.ex. demografiska förändringar 
inbegripet åldrande och migration, 
urbanisering och landsbygdsutveckling; 
livsstilar, arbete, familjer, 
jämställdhetsfrågor, hälsa och livskvalitet; 
kriminalitet; näringslivets roll i samhället, 
befolkningstäthet, kulturell samverkan och 
frågor kring skyddet av de grundläggande 
rättigheterna och kampen mot rasism och 
intolerans.

Motivering

En aktuell tendens i samhället är att landsbygdsområdenas position och roll håller på att 
förändras. Inom ramen för landsbygdsutvecklingen måste man ta itu med flera sociala, 
ekonomiska och demografiska utmaningar. Vi behöver mer forskning om de sociala effekterna 
av denna utveckling och om verktyg som effektivt kan användas för att lösa problemen.


