
AD\873380DA.doc PE464.822v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

2011/2107(INI)

15.7.2011

UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om grønbogen: Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles strategisk 
ramme for EU-finansiering af forskning og innovation
(KOM(2011)0048)

Ordfører : Giovanni La Via



PE464.822v02-00 2/5 AD\873380DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\873380DA.doc 3/5 PE464.822v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger den rolle, som forskning og udvikling spiller som en nøglefaktor for social 
og økonomisk velstand i Europa med henblik på at styrke territorial samhørighed; finder, 
at finansiering af forskning og teknologisk udvikling bør gøres mere effektiv på nationalt 
plan og EU-plan, navnlig i landbrugssektoren, som har strategisk betydning i 
socioøkonomisk samt i miljø- og fødevaresikkerhedsmæssig henseende;

2. deler for så vidt angår Europa 2020-strategien troen på behovet for at nå dens mål om 
intelligent og bæredygtig vækst samt målet om at øge midlerne til F&U og nå op på 3 % 
af BNP inden 2020;

3. mener, at landbruget står over for særlige udfordringer i de kommende årtier: opfyldelse 
af behovene for fødevarer hos en voksende befolkning med mere ressourceeffektive og 
miljømæssigt bæredygtige metoder som svar på en stigende knaphed (vand, energi, 
udpining af jorden osv.) under hensyntagen til behovet for at afbøde og foretage 
tilpasninger til klimaændringerne (tørke, oversvømmelser, øget saltholdighed); er af den 
opfattelse, at disse udfordringer betyder, at landbruget fremover i stadig højere grad vil 
komme til at lide under udviklinger såsom et væsentligt faldende antal landbrugere og 
aftagende afgrødemangfoldighed; påpeger, at det lokale og regionale niveau er det rette 
niveau til udvikling af sådanne synergier mellem politikker for forskning og teknologisk 
udvikling og samhørighedspolitik, som vil få indvirkning på økonomiske og industrielle
aktiviteter og sociale praksisser; understreger betydningen af forskning og økoinnovation 
med henblik på at gøre landbruget mere bæredygtigt og miljøvenligt og mere 
konkurrencedygtigt på verdensplan;

4. efterlyser mere forskning for at øge intelligent anvendelse af biologiske (animalsk og 
vegetabilsk produktion, dyrs og planters sundhed og rå- og hjælpestoffer i landbruget, 
adgang til biomasse, skovforvaltning, affald) og fysiske (arealanvendelse, jordbundens 
integritet, adgang til vand, klimaændringer) ressourcer og udvikling af økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter; mener, at Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne kan spille en central rolle i udviklingen 
af forskning og uddannelse på landbrugsområdet; kræver, at finansieringen af denne fond 
bevares på mindst samme niveau som i øjeblikket; 

5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at øge investeringerne i uafhængig 
bioteknisk og bioteknologisk forskning for at imødegå udfordringen med at skabe global 
fødevaresikkerhed;

6. mener, at forskning og innovation inden for plante- og dyresundhed bør tage hensyn til 
den mulige spredning af sygdomme og andre væksthæmmende faktorer, herunder 
faktorer, som har tilknytning til klimaændringerne; for landbruget og dertil knyttede 
industrier vil øget viden inden for bæredygtig forvaltning, produktion og anvendelse af de 
biologiske ressourcer (mikroorganismer, planter og dyr) være udgangspunkt for sikrere, 
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mere miljøeffektive og konkurrencedygtige produkter og tjenesteydelser; påpeger, at EU 
bliver nødt til at udnytte alle disponible innovationer, hvis det skal forblive 
konkurrencedygtigt på verdensmarkedet;

7. konstaterer med bekymring, at vækstrytmen inden for landbrugsproduktion er faldende, 
hvilket skal ses på baggrund af langsommere fremskridt inden for forskning og innovation 
på landbrugsområdet; 

8. erkender, at forskning og innovation spiller en central rolle, både for målsætningen om at 
nedbringe CO2- emissioner inden for landbruget og for udviklingen af vedvarende 
energikilder og forøgelsen af bioenergiproduktions effektivitet med henblik på at 
begrænse virkningerne for landbrugsfødevaresektoren;

9. anser det for afgørende, at investeringer i forskning kombineres med investeringer i 
personers kvalifikationer med henblik på at fremme moderne landbrug og diversificering 
af aktiviteter i landdistrikterne; uddannelse, erhvervsuddannelse og konsulenttjenester er 
vigtige bestanddele og drivkraften bag videnbaseret vækst i virksomheder i 
landdistrikterne; det er derfor nødvendigt, at konsulent- og uddannelsestjenester 
koncentreres om innovationsindsatsen på hvert niveau (produktinnovation, 
procesinnovation og ledelsesmæssig innovation); understreger frem for alt behovet for at 
bistå unge landbrugere med at udvikle de færdigheder, der kræves til at drive og forvalte 
landbrugsbedrifter;

10. påpeger, at landbrug er en tværfaglig aktivitet og har størst gavn af tværfaglig forskning; 
landbrugsvirksomhed kombinerer forskningsresultater fra flere forskningsområder, f.eks. 
teknologi og biovidenskab, og afhænger i udstrakt grad af offentlige politikker; mener 
endvidere, at det er meget vigtigt at prioritere overførsel af viden og erfaringer blandt 
europæiske landbrugere gennem finansiering af studiebesøgsprogrammer for unge 
landbrugere; 

11. henstiller, at hindringerne for overførsel af forskningsresultater fra laboratoriet og videre 
gennem udvikling, markedsføring og anvendelse i landbrugsfødevare- og agroindustrien 
identificeres og fjernes for at forbedre landbrugssektorens konkurrenceevne;

12. mener, at forskning og teknologisk innovation må sigte mod at nå frem til afbalancerede 
former for støtte til alle aktørerne i landbrugsfødevareproduktionskæden; 

13. minder om, at de eksisterende og fremtidige offentlige politikker bør bidrage til 
innovation; der bør fastlægges en dristigere tilgang med vægt på kritiske mål og en 
betydelig forenkling af forvaltningen; eventuelle ændringer i det administrative og 
finansielle system bør støtte tværfaglig finansiering af innovation på tværs af 
politikområder og fonde.
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