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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τον ρόλο της έρευνας και της ανάπτυξης ως καίριων παραγόντων για την 
κοινωνική και οικονομική ευημερία στην Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθεί η εδαφική 
συνοχή· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης πρέπει 
να καταστεί πιο αποτελεσματική σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως δε σε ένα τομέα 
τέτοιας στρατηγικής σημασίας από άποψη κοινωνικοοικονομική, περιβαλλοντική και 
επισιτιστικής ασφάλειας όπως η γεωργία·

2. συμμερίζεται την πεποίθηση ότι είναι ανάγκη να επιτευχθούν οι επιδιώξεις του περί 
ευφυούς και βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά, καθώς και τον διατυπωθέντα στόχο, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για αύξηση των δαπανών για την Ε&Α ώστε 
να ανέλθουν στο 3% του ΑΕγχΠ έως το 2020.

3. φρονεί ότι η γεωργία θα χρειαστεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες προκλήσεις στις 
προσεχείς δεκαετίες: κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός αυξανόμενου πληθυσμού, 
μέσω αποτελεσματικότερων ως προς την διαχείριση των πόρων και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων πρακτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαρκώς διευρυνόμενες ελλείψεις 
(νερό, ενέργεια, υποβάθμιση των εδαφών κλπ), λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης τόσο 
του μετριασμού των συνεπειών όσο και της προσαρμογής στην κλιματική μεταβολή 
(ξηρασίες, πλημμύρες, υψηλότερη αλατότητα)· φρονεί ότι αυτές οι προκλήσεις 
υποδηλώνουν ότι η γεωργία θα επηρεάζεται ακόμα περισσότερο στο μέλλον από εξελίξεις 
όπως ο σημαντικά μειωμένος αριθμός των αγροτών και η περιορισμένη διαφοροποίηση 
των καλλιεργειών· επισημαίνει ότι το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο ενδείκνυνται 
για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ της πολιτικής το χώρο της έρευνας και της 
τεχνολογικής προόδου και της πολιτικής συνοχής, οι οποίες συνέργιες θα έχουν αντίκτυπο 
στις οικονομικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και στις κοινωνικές πρακτικές· 
επισημαίνει την μεγάλη σημασία της έρευνας και της οικολογικής καινοτομίας 
προκειμένου να καταστεί η γεωργία πιο βιώσιμη, πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο 
ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα·

4. ζητεί να υπάρξει περισσότερη έρευνα προκειμένου να ενισχυθεί η ευφυής χρήση των 
βιολογικών πόρων (φυτική και ζωική παραγωγή, υγεία φυτών και ζώων, διαθεσιμότητα 
βιομάζας, δασική διαχείριση, λύματα) και των φυσικών πόρων (χρήση γαιών, προστασία 
του εδάφους, διαθεσιμότητα νερού, κλιματική αλλαγή)· ζητεί επίσης να αναπτυχθούν 
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες· φρονεί ότι το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της έρευνας και της κατάρτισης στον γεωργικό τομέα· εμμένει στην 
ανάγκη διατήρησης του ταμείου αυτού χωρίς μείωση στο επίπεδο χρηματοδότησής του·· 

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, να εντείνουν τις χρηματοδοτικές επενδύσεις στον 
τομέα της ανεξάρτητης βιοτεχνολογικής έρευνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
πρόκληση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας·
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6. πιστεύει ότι η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της υγείας των φυτών και ζώων πρέπει
να εξετάσει το ενδεχόμενο διάδοσης των ασθενειών και άλλων παραγόντων ανασχετικών 
για την ανάπτυξη οι οποίοι οφείλονται στο μεταβαλλόμενο κλίμα· εκτιμά δε ότι η 
βελτίωση των γνώσεων σε θέματα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής και χρήσης των 
βιολογικών πόρων (μικροοργανισμών, φυτών, ζώων) θα διαμορφώσει μια βάση για την 
ανάπτυξη πλέον ασφαλών, οικολογικώς αποδοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών στον χώρο της γεωργίας και στους συναφείς κλάδους· επισημαίνει μάλιστα ότι 
η ΕΕ οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες καινοτομίες εάν επιθυμεί να διατηρήσει 
την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια αγορά·

7. σημειώνει με ανησυχία τους πτωτικούς ρυθμούς της γεωργικής παραγωγής 
αντιπαραβάλλοντάς τους με την βραδύτερη πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο της 
γεωργικής έρευνας και καινοτομίας· 

8. αντιλαμβάνεται απολύτως τον καίριο ρόλο που καλούνται να παίξουν η έρευνα και η 
καινοτομία, τόσο για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 στην γεωργία και να αναπτυχθούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο και για να αυξηθεί η αποδοτικότητα της παραγωγής 
βιοενέργειας ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στον αγροεπισιτιστικό τομέα·

9. εκτιμά ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας η συναρμογή των επενδύσεων στην επιστήμη με 
τις επενδύσεις στις δεξιότητες των ανθρώπων προκειμένου να προαχθούν οι σύγχρονες 
γεωργικές μέθοδοι και η διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων διότι η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν καίρια συστατικά 
στοιχεία ενίσχυσης της βασισμένης στη γνώση ανάπτυξης των γεωργικών επιχειρήσεων· 
θεωρεί συνεπώς ότι είναι ανάγκη να επικεντρώνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι 
υπηρεσίες κατάρτισης στην επιδίωξη της καινοτομίας σε κάθε δυνατό επίπεδο (καινοτόμα 
προϊόντα, καινοτόμες διαδικασίες, καινοτόμος διαχείριση)· επισημαίνει πάνω από όλα την 
ανάγκη να υποστηριχθούν οι νέοι αγρότες προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 
χρειάζονται για να διευθύνουν και να διαχειριστούν γεωργικές επιχειρήσεις·

10. παρατηρεί ότι στην πράξη της γεωργίας τέμνονται πολλοί επιστημονικοί κλάδοι και ότι, 
ως εκ τούτου, η έρευνα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της γεωργίας με τον πλέον 
ικανοποιητικό τρόπο δεν μπορεί παρά να είναι πολυεπιστημονική· σημειώνει εξάλλου ότι 
η γεωργική δραστηριότητα συνδυάζει τα ερευνητικά επιτεύγματα πολλών ερευνητικών 
τομέων, τόσο τεχνολογικών όσο και βιοεπιστημονικών, και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις δημόσιες πολιτικές· πιστεύει εξάλλου ότι έχει ουσιώδη σημασία να δοθεί 
προτεραιότητα στην διάδοση γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των ευρωπαίων αγροτών μέσω 
της χρηματοδότησης εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων για τους νέους αγρότες· 

11. προτείνει, στη προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, να 
εντοπιστούν και να εξαλειφθούν οποιοιδήποτε παράγοντες παρεμποδίζουν την μεταφορά 
των ερευνητικών ευρημάτων από το εργαστήριο στις φάσεις ανάπτυξης, 
εμπορευματοποίησης και υλοποίησης της αγροεπισιτιστικής και της αγροβιομηχανικής 
αλυσίδας·

12. φρονεί ότι η έρευνα και η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να επιδιώκουν την δημιουργία 
ισόρροπων μορφών συνδρομής όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων που συμμετέχουν 
στην αλυσίδα αγροεπισιτιστικής παραγωγής· 
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13. υπενθυμίζει την ανάγκη συνεισφοράς τόσο των υφισταμένων όσο και των μελλοντικών 
δημοσίων πολιτικών στην καινοτομία· εκτιμά συνεπώς ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια 
τολμηρότερη προσέγγιση που θα επικεντρώνεται στους καίριους στόχους και σε μια 
εκτεταμένη απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών· οποιεσδήποτε ενδεχόμενες 
αλλαγές στις διοικητικές και οικονομικές υποδομές πρέπει να υποστηρίζουν μια 
πολυεπιστημονική και διατομεακή διασταυρούμενη χρηματοδότηση της καινοτομίας.



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

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης 12.7.2011

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

36
3
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert 
Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, 
Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter 
Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, 
Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead 
McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios 
Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds 
Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Giovanni La 
Via, Maria do Céu Patrão Neves

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Oreste Rossi


