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Innowacje w rolnictwie
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie z własnej
inicjatywy, pragnąc zachęcić Komisję Europejską do wspierania innowacji w rolnictwie, które są
uznawane za niezbędne zarówno dla podniesienia wydajności, jak i dla zapewnienia
zrównoważonego charakteru tego sektora.

Kontekst
Innowacje w rolnictwie, które polegają na wykorzystaniu najnowszych technologii i badań w praktykach
rolniczych, odgrywają ważną rolę w obecnej wspólnej polityce rolnej (WPR), gdyż stanowią jeden z głównych
priorytetów filaru tej polityki dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich. Badania poświęcone innowacjom i
technologiom w rolnictwie są również promowane za pośrednictwem europejskiego partnerstwa
innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) i mogą otrzymać wsparcie
finansowe w ramach programu „Horyzont 2020”.

Główne wyzwania i możliwości
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) należy się spodziewać, że
wzrost liczebności światowej populacji, zwiększenie się średnich dochodów oraz zmieniające się zachowania
konsumentów spowodują większy popyt na żywność w następnych dziesięcioleciach, podczas gdy wpływ
zmiany klimatu na zasoby naturalne zmusi nas do zmniejszenia śladu ekologicznego naszego systemu
produkcji żywności. Będzie to wymagało zarówno zwiększenia wydajności rolnictwa, jak i zapewnienia jego
zrównoważonego charakteru, co oznacza, że rolnicy będą musieli produkować więcej przy mniejszych
zasobach.
Uważa się, że innowacja odegra kluczową rolę w sprostaniu temu podwójnemu wyzwaniu zapewnienia
zielonego wzrostu w rolnictwie. Istotnym konceptem w tym zakresie jest rolnictwo precyzyjne, stosunkowo
nowe podejście do zarządzania gospodarstwami rolnymi oparte na szerokiej gamie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w tym na pozycjonowaniu satelitarnym / nawigacji satelitarnej, czujnikach i dronach.
Technologie te, dostarczając dokładniejszych informacji na temat upraw lub zwierząt hodowlanych,
umożliwiają rolnikom bardziej skuteczne i ukierunkowane przeznaczanie nakładów (takich jak nawozy,
paliwo i paszę dla zwierząt), przyczyniając się w ten sposób do większej rentowności, a jednocześnie
ograniczając ich wpływ na środowisko. Innowacje w rolnictwie mogą również przyczynić się do realizacji
innych celów rolno-środowiskowych i gospodarczych, takich jak przeciwdziałanie chorobom roślin i
degradacji gleby, poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt, zwiększenie konkurencyjności europejskiego
sektora rolnego oraz opracowanie nowych produktów, usług i tworzenie nowych miejsc pracy w rolno-
spożywczym łańcuchu wartości.
Jednak przyjmowanie nowatorskich technologii rolniczych przez europejskie gospodarstwa rolne odbywało
się dotychczas na stosunkowo niewielką skalę. Przyczyną takiego stanu rzeczy są różnorodne przeszkody, w
tym niewystarczające przekazywanie wiedzy rolnikom przez badaczy, wysokie koszty początkowe zakupu
niezbędnych maszyn, w szczególności dla drobnych rolników, a także fakt, że przepisy nie zawsze są
dostosowane do szczególnych potrzeb sektora rolnictwa.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy sporządzone przez sprawozdawcę Jana Huitemę (ALDE, Holandia) w sprawie
zwiększania innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie
zostało przyjęte przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 kwietnia 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nawołuje Komisję Europejską do propagowania stosowania nowatorskich technologii w rolnictwie poprzez
dostosowanie odnośnych aktów prawnych i szerzenie wśród rolników znajomości istniejących technologii.
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A konkretniej Komisja jest proszona o przedstawienie rozwiązań zachęcających do stosowania rolnictwa
precyzyjnego, nowatorskich rozwiązań w systemach pomieszczeń dla zwierząt, korzystania z technologii internetu
przedmiotów i dużych zbiorów danych, dronów, stosowania białka owadów w paszach zwierząt oraz
ekologicznych nawozów wyprodukowanych z obornika zwierzęcego. Ponadto Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
apeluje o stworzenie nowych możliwości finansowania dla rolników we współpracy z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym, do dalszego rozwijania istniejących narzędzi zarządzania ryzykiem oraz do udoskonalenia
mechanizmów współfinansowania w badaniach stosowanych prowadzonych w ramach EIP-AGRI. Przewiduje się,
że posłowie przeprowadzą debatę i głosowanie nad sprawozdaniem podczas czerwcowej sesji plenarnej.
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