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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje úlohu výzkumu a vývoje jako klíčového faktoru pro sociální a hospodářskou 
prosperitu v Evropě za účelem posilování územní soudržnosti; domnívá se, že financování 
výzkumu a technologického vývoje by mělo být na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni 
zefektivněno, zejména v odvětví zemědělství, které má strategický význam ze sociálně-
ekonomického a environmentálního hlediska a z hlediska zabezpečení potravin;

2. v kontextu strategie Evropa 2020 sdílí názor, že je v této souvislosti třeba splnit její cíle 
inteligentního a udržitelného růstu a cíl zvýšit výdaje na výzkum a vývoj tak, aby v roce 
2020 dosáhly 3 % HDP;

3. je přesvědčen, že zemědělství se bude v nadcházejících desetiletích muset vyrovnat se 
specifickými výzvami: v reakci na stále větší nedostatek zdrojů (voda, energie, degradace 
půdy atd.) bude třeba uspokojit potravinové potřeby rostoucího počtu obyvatel za pomoci 
postupů, které budou účinné z hlediska zdrojů a environmentálně udržitelné, a to 
s ohledem na nutnost zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se jí (sucho, záplavy, vyšší 
slanost vody); domnívá se, že tyto problémy znamenají, že v budoucnosti bude 
zemědělství ještě více postiženo změnami, např. výrazně klesajícím počtem zemědělců 
a menší rozmanitostí plodin; zdůrazňuje, že místní a regionální úroveň je vhodnou úrovní 
pro vytváření synergií mezi politikami v oblasti výzkumu a technologického rozvoje 
a politikou soudržnosti, což ovlivní hospodářskou a průmyslovou činnost a sociální praxi; 
zdůrazňuje důležitost výzkumu a ekologických inovací, aby se zemědělství stalo 
udržitelnějším, šetrnějším k životnímu prostředí a konkurenceschopnějším v celosvětovém 
měřítku;

4. vyzývá k intenzivnějšímu výzkumu s cílem zlepšit inteligentní využití biologických 
zdrojů (živočišná a rostlinná výroba a zdraví a jejich vstupy, dostupnost biomasy, lesní 
hospodářství, odpad) a fyzických zdrojů (využití půdy, integrita půdy, dostupnost vody, 
změna klimatu) a rozvoj ekonomicky a ekologicky udržitelné hospodářské činnosti; 
domnívá se, že Evropský fond pro zemědělství a rozvoj venkova může hrát klíčovou roli 
v rozvoji výzkumu a vzdělávání v oblasti zemědělství; trvá na zachování tohoto fondu 
alespoň na současné úrovni financování; 

5. vyzývá členské státy a Komisi, aby v zájmu řešení problému celosvětového zabezpečení 
potravin zvýšily finanční investice do nezávislého biotechnického a biotechnologického 
výzkumu;

6. je přesvědčen, že by se výzkum a inovace v oblasti zdraví rostlin a zvířat měly zabývat 
případným šířením chorob a dalšími faktory ovlivňujícími růst, včetně faktorů 
způsobovaných změnou klimatu; pokrok znalostí v oblasti udržitelného řízení, výroby 
a využívání biologických zdrojů (mikrobiálních, rostlinných a živočišných) poskytne 
základ pro bezpečnější, environmentálně účinnější a konkurenceschopnější produkty 
a služby v oblasti zemědělství a souvisejících odvětví; poukazuje na to, že EU musí využít 
všechny dostupné inovace, má-li zůstat konkurenceschopnou na světovém trhu;
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7. se znepokojením konstatuje, že intenzita růstu zemědělské výroby klesá v důsledku 
pomalejšího pokroku v oblasti výzkumu a inovací v zemědělství; 

8. uznává zásadní úlohu výzkumu a inovací, a to jak pro cíl snížení emisí CO2 v oblasti 
zemědělství, tak pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvýšení účinnosti výroby 
bioenergie s cílem snížit dopad na zemědělsko-potravinářské odvětví;

9. považuje za zásadní, aby investice do vědy šly ruku v ruce s investicemi do dovedností 
osob s cílem podporovat moderní zemědělství a diverzifikaci činností na venkově; 
vzdělávání, odborná příprava a poradenské služby jsou základní složky, které jsou hnací 
silou růstu venkovských podniků založeného na znalostech; z toho důvodu je nutné, aby 
se konzultantské a vzdělávací služby zaměřily na podporu inovací na každé úrovni 
(inovace produktů, postupů a řízení); zdůrazňuje především, že je třeba podporovat mladé 
zemědělce v rozvoji dovedností potřebných pro správu a řízení zemědělských podniků;

10. poznamenává, že zemědělství je mezioborová činnost, pro kterou je nejvhodnější 
multidisciplinární výzkum; zemědělská činnost kombinuje výsledky výzkumu v řadě 
oblastí, např. technologii a vědách o živé přírodě, a z velké části závisí na veřejných 
politikách; dále se domnívá, že je nezbytné upřednostňovat předávání poznatků 
a zkušeností mezi evropskými zemědělci financováním programů studijních pobytů pro 
mladé zemědělce; 

11. má-li se zlepšit konkurenceschopnost zemědělského odvětví, doporučuje zjistit a odstranit 
překážky pro přenos výsledků výzkumu z laboratoře do fáze rozvoje, uvádění na trh 
a použití v zemědělsko-potravinářských a zemědělsko-průmyslových řetězcích;

12. domnívá se, že výzkum a technologické inovace musí usilovat o dosažení vyvážené formy 
podpory všech účastníků zemědělsko-potravinářského výrobního řetězce; 

13. připomíná, že k inovacím by měly přispívat současné i budoucí veřejné politiky; Je třeba 
zaujmout rozhodnější přístup s důrazem na nejdůležitější cíle a výrazně zjednodušit 
administrativu; možné změny ve správním a finančním systému by měly podporovat 
multidisciplinární financování inovací napříč politikami a fondy.
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