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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква ролята на научните изследвания и развитието като ключов фактор за 
социалния и икономически просперитет в Европа с оглед укрепване на 
териториалното сближаване; счита, че финансирането на научните изследвания и 
технологичното развитие следва да бъде по-ефективно на национално равнище и на 
равнище ЕС, по специално в селскостопанския сектор, който е от стратегическо 
значение от социално-икономическа, екологична гледна точка и от гледна точка на 
продоволствената сигурност;

2. във връзка със стратегията "Европа 2020" споделя виждането, че е необходимо да се 
изпълнят нейните цели за интелигентен и устойчив растеж в тази връзка, както и 
целта за увеличаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност в 
размер до 3 % от БВП до 2020 г.;

3. счита, че земеделието ще трябва да отговори на конкретни предизвикателства в 
хода на идните десетилетия: отговаряне на потребностите от храни на нарастващото 
все повече население чрез прилагане на по-ефективни практики от гледна точка на 
ресурсите и по отношение на околната среда в отговор на нарастващия недостиг 
(вода, енергия, деградация на почвите и т.н.), като се вземе предвид необходимостта 
от смекчаване на въздействието на изменението на климата и приспособяването към 
него (засушавания, наводнения, висока соленост); счита, че тези предизвикателства 
означават, че в бъдеще земеделието ще бъде дори повече засегнато от развития в 
посока намаляване на броя на фермерите и намаляване разнообразието на зърнените 
култури; изтъква, че местното и регионалното равнище са подходящите равнища за 
развиване на взаимодействието между политиките в областта на научните 
изследвания и технологичното развитие и политиката на сближаване, което ще 
окаже въздействие върху икономическите и промишлените дейности и социалните 
практики; изтъква значението на научните изследвания и на екоиновациите за 
превръщането на земеделието в по-устойчиво, екологосъобразно и 
конкурентоспособно в световен мащаб;

4. призовава за извършването на повече научни изследвания с цел засилване 
използването на ресурсите от биологично (отглеждането на растения и животни, 
тяхното здраве и вложените в това материали, наличието на биомаса, управлението 
на горите, отпадъците) и физическо (ползването на земята, целостта на почвите, 
наличността на водни ресурси, изменението на климата) естество; и развиването на 
икономически и екологично устойчиви икономически дейности; счита, че 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони може да изиграе 
ключова роля за развиване на научните изследвания и обучението в земеделската 
област; настоява за запазването на този фонд с не по-малко от настоящото равнище 
на финансиране;

5. призовава държавите-членки и Комисията да засилят инвестирането на средства в 
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независими биотехнически и биотехнологични изследвания с оглед отговаряне на 
предизвикателството за продоволствена сигурност в световен план;

6. счита, че научноизследователската и развойната дейност в областта на здравето на 
растенията и животните следва да отчетат евентуалното разпространение на болести 
и други фактори, възпрепятстващи растежа, в това число тези, произтичащи от 
изменението на климата;  увеличаването на познанията в областта на устойчивото 
управление, производството и използването на биологични ресурси (микробни, 
растителни или животински) ще осигури основата, върху която ще се градят по-
сигурни, по-екологично ефективни и конкурентоспособни продукти и услуги за 
земеделието и за свързаните с него индустрии; изтъква, че ЕС трябва да се 
възползва от всички налични иновации, за да остане конкурентоспособен на 
световния пазар;

7. отбелязва със загриженост намаляващия темп на растеж на земеделското 
производство на фона на по-бавен напредък в областта на научните изследвания и 
иновациите в селското стопанство;

8. отчита решаващата роля на научните изследвания и иновациите както по отношение 
на целта за намаляване на емисиите на CO2 в земеделието, така и за разработване на 
възобновяеми източници на енергия и повишаване на ефикасността на 
производството на биоенергия с цел намаляване на въздействието върху 
хранително-вкусовата промишленост;

9. счита, че е от съществено значение инвестициите в науката да бъдат съчетавани с 
инвестирането в умения, които лицата да придобият, с цел насърчаване на 
модерното земеделие и разнообразяването на дейностите в селските райони; 
образованието, обучението и консултантските услуги са съществени елементи, 
които направляват растежа на предприятията в селските райони, основан на 
знанието; следователно е необходимо акцентът да бъде поставен върху услугите на 
консултиране и обучение по пътя към иновациите на всяко едно равнище (иновации 
по отношение на продуктите, процесите и управлението); подчертава преди всичко 
необходимостта да се окаже подкрепа на младите земеделски стопани в 
придобиването на уменията, необходими за администрирането и управлението на 
земеделски предприятия;

10. отбелязва, че земеделието е интердисциплинарна дейност и се обслужва най-добре 
от интердисциплинарните научноизследователски дейности. дейността в сферата на 
земеделието съчетава постижения на научноизследователската дейност в редица 
изследователски области, напр. технологиите и науките за живота, и в голяма 
степен зависи от обществените политики; счита освен това, че е от основно 
значение да се отдаде приоритет на преноса на знания и опит сред европейските 
земеделски стопани чрез финансирането на програми за посещения с цел обучение 
за млади земеделски стопани;

11. с оглед подобряване на конкурентоспособността на земеделския сектор препоръчва 
идентифицирането и премахването на пречките, стоящи пред трансфера на 
резултатите от научноизследователската дейност от лабораториите към развитието, 
предлагането на пазара и фазите на прилагане във веригите на хранителната 



AD\873380BG.doc 5/6 PE464.822v02-00

BG

промишленост и на агро-промишлеността;

12. смята, че научните изследвания и технологичните иновации трябва да имат за цел 
постигането на балансирани форми на подпомагане на всички участници в 
хранително-вкусовата производствена верига;

13. припомня, че съществуващите и бъдещите политики следва да допринасят за 
иновациите. Следва да се предприеме по-дързък подход, поставящ акцент върху 
най-съществените цели, както и да бъде извършено значително опростяване в 
сферата на администрацията. Евентуалните промени в административната и 
финансовата система следва да подкрепят финансиране на интердисциплинарните 
иновации чрез комплексна политика и фондове;
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