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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab teadus- ja arendustegevuse olulisust kui peamist tegurit Euroopa sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu jaoks, et tugevdada territoriaalset ühtekuuluvust; on seisukohal, et 
teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse rahastamist tuleks riiklikul ja Euroopa Liidu 
tasandil tõhustada eriti sellises sotsiaal-majanduslikust, keskkonna ja toiduga 
kindlustatuse aspektist strateegiliselt tähtsas sektoris nagu põllumajandus;

2. jagab Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis veendumust, et sellega seoses on vaja täita 
selle strateegia aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu eesmärke, ning eesmärki suurendada 
2020. aastaks teadus- ja arendustegevuse rahastamist 3 %-ni SKPst;

3. on veendunud, et põllumajandus peab järgmistel aastakümnetel reageerima konkreetsetele 
probleemidele: rahuldama kasvava elanikkonna toiduvajadused, kasutades ressursse 
säästvaid ja keskkonnahoidlikke tootmistavasid ja võttes arvesse üha suuremat ressursside 
nappust (vee- ja energiapuudus, mulla degradeerumine) ning vajadust kohanduda 
kliimamuutusega ja leevendada selle tagajärgi (põuad, üleujutused, kõrgem soolsus); on 
seisukohal, et need probleemid tähendavad seda, et põllumajandust mõjutavad tulevikus 
üha enam sellised arengusuunad nagu põllumajandustootjate arvu vähenemine ja väiksem 
põllukultuuride mitmekesisus; rõhutab, et kohalik ja piirkondlik tasand on sobiv tasand 
sünergia arendamiseks teadusuuringute ja tehnoloogia arengupoliitika ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahel, mis avaldab mõju majandus- ja tööstustegevusele ja 
sotsiaalsetele tavadele; rõhutab teadusuuringute ja ökoinnovatsiooni tähtsust 
põllumajanduse jätkusuutlikumaks, keskkonnasõbralikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks muutmisel kogu maailmas;

4. nõuab rohkem teadusuuringuid, et tõhustada bioloogiliste ressursside (looma- ja 
taimekasvatus ja -tervis ning nendes valdkondades kasutatavad sisendid, biomassi 
kättesaadavus, metsandus, jäätmed) ja füüsiliste ressursside (maakasutus, mulla 
rikkumatus, vee kättesaadavus, kliimamuutus) arukat kasutamist; ning majanduslikult ja 
keskkondlikult jätkusuutliku majandustegevuse arendamist; usub, et Euroopa 
Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Fond võib mängida peamist rolli teadus- ja 
koolitustegevuse arendamisel põllumajanduse valdkonnas; nõuab nimetatud fondi 
säilitamist vähemalt selle praeguse rahastamise tasemel; 

5. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles suurendama finantsinvesteeringuid sõltumatutesse 
biotehnilistesse ja biotehnoloogilistesse teadusuuringutesse, et lahendada ülemaailmsed 
toiduga kindlustatuse probleemid;

6. on arvamusel, et teadustegevus ja innovatsioon taime- ja loomatervise alal peaks arvesse 
võtma taime- ja loomahaiguste võimalikku levikut ja muid kasvu pärssivaid tegureid, 
kaasa arvatud ka muutuvast kliimast tingitud tegureid; on seisukohal, et teadmiste 
edendamine bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, taimed ja loomad) säästva 
majandamise, tootmise ja kasutuse valdkonnas loob aluse uutele ohutumatele, 
keskkonnahoidlikumatele ja konkurentsivõimelisematele toodetele ja teenustele 
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põllumajanduses ja sellega seonduvates sektorites; rõhutab, et Euroopa Liit peab ära 
kasutama kõik olemasolevad uuendused, kui et maailmaturul oma konkurentsivõimet 
säilitada;

7. tunneb põllumajanduse teadustegevuse ja innovatsiooni aeglasema arengu taustal muret 
põllumajandusliku tootmise langeva kasvurütmi pärast; 

8. tunnustab teadustegevuse ja innovatsiooni olulist rolli seoses eesmärgiga vähendada CO2 
heiteid põllumajanduses ning arendada taastuvenergiat ja suurendada bioenergia tootmise 
tõhusust, et vähendada mõjusid põllumajandus- ja toiduainesektorile;

9. peab otsustavalt tähtsaks seda, et investeeringutega teadusesse käiks kaasas investeerimine 
inimeste oskustesse eesmärgiga edendada nüüdisaegset põllumajandust ja mitmekesistada 
maapiirkondades toimuvat tegevust; haridus, koolitus ja nõustamisteenused on olulised 
tegurid maapiirkondades ettevõtluse teadmistepõhise kasvu soodustamiseks; ning seetõttu 
on vaja seada nõustamis- ja koolitusteenuste keskmesse innovatsiooni soodustamine kõigil 
tasanditel (toote-, protsessi- ja juhtimisinnovatsioon); rõhutab eelkõige vajadust toetada 
noori põllumajandustootjaid, et arendada oskusi, mida on vaja põllumajandusettevõtete 
haldamiseks ja juhtimiseks;

10. märgib, et põllumajandus on mitmeid valdkondi hõlmav tegevus ja seetõttu teenivad tema 
huve kõige paremini multidistsiplinaarsed teadusuuringud; osutab, et 
põllumajandustegevuses rakendatakse mitmete teadusvaldkondade (nt tehnoloogia ja 
bioteadused) teadussaavutusi ning ta sõltub suuresti avalikust poliitikast; usub lisaks, et 
väga oluline on seada prioriteediks teadmiste ja kogemuste edasiandmine noorte Euroopa 
põllumajandustootjate hulgas, rahastades sel eesmärgil noortele põllumajandustootjatele 
mõeldud õppekülastusprogramme; 

11. soovitab põllumajandussektori konkurentsivõime parandamiseks kindlaks teha ja 
kõrvaldada takistused, et kanda teadusuuringute tulemused laboritest üle põllumajandus-
ja toiduainesektori ning agrotööstuse ahela tootearenduse, turustamise ja rakendamise 
etappi;

12. usub, et teadustegevus ja tehnoloogiline innovatsioon peavad olema suunatud 
tasakaalustatud vormi saavutamisele, et toetada kõiki põllumajandus- ja toiduainetootmise 
ahelas osalejaid; 

13. tuletab meelde, et olemasolevad ja tulevased avaliku sektori poliitikavaldkonnad peaksid 
soodustama innovatsiooni; on seisukohal, et kasutusele tuleks võtta julgem, strateegilistele 
eesmärkidele suunatud lähenemisviis ja leevendada oluliselt halduskoormust; rõhutab 
lisaks, et võimalikud muudatused haldus- ja rahastamissüsteemis peaksid toetama 
innovatsiooni multidistsiplinaarset rahastamist, mis hõlmab mitmeid poliitikavaldkondi ja 
fonde.
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