TP Organics: Online Publieke Consultatie | Laat van je horen!!!
In 2013 ging het Europees Technisch Platform voor Biologische Landbouw (TP Organics) van start met een revisieproces voor de
Strategische Onderzoeksagenda van 2009. Het beleid legt namelijk een grotere focus op innovatie, met onder meer het
Europese Innovatiepartnerschap voor Landbouw. Daarnaast was er het wetsvoorstel voor een nieuwe biowetgeving en
publiceerde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor biolandbouw.
Het revisieproces omvat een aantal stappen:








Eerste discussie rond mogelijke nieuwe onderwerpen voor de onderzoeksagenda op het Stakeholderforum in 2013
Eerste bijdragen van het expertenteam van TP organics tegen juni 2014
Feedback van leden en stakeholders tijdens het Stakeholderforum in juli 2014
Online consultatie van 1 juli tot 1 september 2014
Consultaties met andere Europese Technology Platforms om mogelijke samenwerkingen te bepalen
Een workshop tijdens het World Organic Congress in november 2014 voor feedback vanuit internationale hoek
Finale versie die nog in 2014 gepubliceerd wordt

Jouw bijdrage zorgt ervoor dat de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda een breed gedragen document wordt dat het
EU beleid effectief kan beïnvloeden. Geef jouw mening door je voorkeuren aan te duiden voor de voorgestelde
onderzoeksonderwerpen via de links hieronder. Je persoonlijke gegevens en commentaren zullen enkel intern gebruikt worden.
Je kan deze online bevraging invullen tot 1 september 2014, om 13u. Het vraagt maar enkele minuten van je tijd.
Hartelijk bedankt voor je medewerking!

Instructies: Kies een (of meerdere) van de onderstaande links afhankelijk van je interesse:

Thema 1 - Emancipatie van het platteland en versterken van innovaties
Thema 1 omvat onderwerpen over hoe men lokale economieën kan diversifiëren om effectieve verbeteringen in het
levensonderhoud op het platteland te realiseren. Hoe kunnen biologische landbouw, voedselverwerking en eco-toerisme
belangrijke drijfveren worden voor de emancipatie van rurale gemeenschappen? Hoe kan de dialoog tussen de stedelijke en de
landelijke bevolking worden verbeterd om partnerschappen tussen consumenten en producenten te vormen? Hoe kunnen
effectieve en efficiënte innovatiesystemen aangepast aan de biologische sector bevorderd worden?
https://docs.google.com/forms/d/1cxZrCvHV16Y0XxjsvpRNVeJOrnYW8Y7CEmJnMWd_pWQ/viewform?usp=send_form

Thema 2 - Eco-functionele intensificatie: de ecologische uitdaging van landbouw
De onderzoeksonderwerpen binnen thema 2 willen de kennis verhogen over het duurzaam beheer van ecosysteemdiensten,
over hoe de opbrengststabiliteit te verhogen, over het verlagen van het opbrengstverschil met gangbare landbouw en over het
ontwikkelen van diervriendelijke veehouderijsystemen.
https://docs.google.com/forms/d/1uwbGjvZ3eRoqXo_klv9XvxZMsOiGEORywzZNbrSLciI/viewform?usp=send_form

Thema 3 - Voeding voor gezondheid en welzijn
De onderzoeksonderwerpen onder thema 3 hebben als doel het onderzoeken van hoe de integriteit van biologische
voedselketens kan getest worden, op welke manier biologische voeding bijdraagt aan gezonde en duurzame diëten en welke
verwerkingstechnieken geschikt zijn voor biologische voeding.
https://docs.google.com/forms/d/1t26QUGKpFWJP5Vo8xuOXHT899l-yaNkFTzMbT6DlSCc/viewform?usp=send_form

Innovatiestrategieën om uitdagingen vanuit de biologische wetgeving aan te gaan
In maart 2014 heeft de Commissie een wetsvoorstel gepubliceerd voor een nieuwe biologische regelgeving. Het voorziet in de
geleidelijke afschaffing van een aantal uitzonderingen en afwijkingen. De onderwerpen hieronder moeten deel uitmaken van
een grootschalig onderzoeksprogramma dat nodig is om de biologische sector te laten aanpassen aan de nieuwe regels en te
voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen.
https://docs.google.com/forms/d/1mD8yIl34PjN_gAjRPXunJuJZRqwGFGijkOQXI_B08kU/viewform?usp=send_form

Instructies: Vul aub je contactgegevens aan en duid je voorkeuren voor elk onderwerp aan met behulp van het uitklapmenu
onderaan de samenvatting van elk onderwerp. Onderaan de pagina kan je naar keuze opmerkingen vermelden indien je vindt dat
belangrijke onderwerpen ontbreken.

Alvast bedankt!

