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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta lujittavan tutkimuksen ja kehittämisen olevan 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin tärkein tekijä Euroopassa; katsoo, että 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen rahoittamisen olisi oltava tehokkaampaa sekä 
jäsenvaltioiden että EU:n tasolla erityisesti maataloudessa, joka on sosioekonomisesti sekä 
ympäristöä ja elintarviketurvaa ajatellen strategisesti tärkeä ala; 

2. on samaa mieltä siitä, että Eurooppa 2020 -strategian älykästä ja kestävää kasvua koskevat 
tavoitteet on tässä yhteydessä täytettävä, sekä siitä, että tavoitteeksi on asetettava 
tutkimuksen ja kehittämisen menojen kasvattaminen 3 prosenttiin bkt:stä vuoteen 2020 
mennessä;

3. katsoo, että seuraavien vuosikymmenten kuluessa maataloussektori joutuu vastamaan 
erityishaasteisiin: yhä kasvavan väestön ruokatarpeet on tyydytettävä, samalla kun 
käytetään ympäristön kannalta kestävämpiä menetelmiä ja hyödynnetään väheneviä 
resursseja (vesi, energia, maaperän köyhtyminen jne.) nykyistä tehokkaammin, sekä 
pyritään lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia (kuivuus, tulvat, korkeampi 
suolapitoisuus) ja sopeutumaan siihen; katsoo, että nämä haasteet tarkoittavat, että 
tulevaisuudessa maatalouteen vaikuttavat entistäkin enemmän erilaiset muutokset, kuten 
viljelijöiden määrän huomattava väheneminen ja viljelykasvien monimuotoisuuden 
köyhtyminen; korostaa, että nimenomaan alue- ja paikallistasolla on luotava synergioita 
tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevien politiikkojen ja koheesiopolitiikan 
välillä ja että nämä synergiat vaikuttavat taloudelliseen ja teolliseen toimintaan sekä 
sosiaalisiin käytäntöihin; korostaa tutkimuksen ja ekoinnovaatioiden merkitystä 
pyrittäessä tekemään maataloudesta maailmanlaajuisesti kestävämpi, 
ympäristöystävällisempi ja kilpailukykyisempi;

4. kehottaa tutkimaan tarkemmin, kuinka voidaan tehostaa biologisten (eläinten ja kasvien 
tuotanto ja terveys sekä näihin liittyvät tuotantopanokset, biomassan saatavuus, 
metsänhoito, jätteet) ja fyysisten (maankäyttö, maaperän kunto, veden saatavuus, 
ilmastonmuutos) resurssien älykästä käyttöä , ja kehottaa kehittämään taloudellista 
toimintaa, joka on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää; katsoo, että Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto voi olla keskeisessä asemassa maatalousalan 
tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä; vaatii maatalousrahaston rahoituksen 
säilyttämistä vähintäänkin nykyisellä tasollaan; 

5. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota vauhdittamaan taloudellisia investointeja 
riippumattomaan biotekniseen ja bioteknologiseen tutkimukseen maailmanlaajuisen 
elintarviketurvan haasteeseen vastaamiseksi;

6. katsoo, että eläinten ja kasvien terveyttä koskevassa tutkimus- ja innovointitoiminnassa 
olisi otettava huomioon kasvi- tai eläintautien mahdollinen leviäminen ja muut kasvua 
estävät tekijät, jotka johtuvat muun muassa ilmaston muuttumisesta; toteaa, että lisääntyvä 



PE464.822v02-00 4/5 AD\873380FI.doc

FI

tietämys biologisten resurssien (mikrobien, kasvien ja eläinten) kestävästä hoidosta, 
tuotannosta ja käytöstä muodostaa perustan nykyistä turvallisemmille, ekotehokkaammille 
ja kilpailukykyisimmille maatalouden sekä siihen liittyvien alojen tuotteille ja palveluille;
huomauttaa, että pysyäkseen kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla EU:n on 
hyödynnettävä kaikkia käytettävissä olevia innovaatioita;

7. panee huolestuneena merkille, että maataloustuotannon kasvu on hidastumassa, ja samaan 
aikaan maatalousalan tutkimuksessa ja innovoinnissa on edistytty hitaasti; 

8. toteaa, että tutkimus ja innovointi ovat oleellisen tärkeitä, kun pyritään pienentämään 
maatalous- ja elintarviketuotantoalan vaikutuksia sekä vähentämällä maatalouden 
hiilidioksidipäästöjä että kehittämällä uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa ja 
tehostamalla bioenergiatuotantoa;

9. pitää ensiarvoisen tärkeänä, että ihmisten osaamiseen investoidaan rinnan tieteeseen 
investoinnin kanssa tarkoituksena edistää modernia maataloutta ja maaseudun toimintojen 
monipuolistamista; katsoo, että koulutus ja neuvonta ovat oleellisia tekijöitä, joilla 
maatalousyrityksissä voidaan luoda osaamiseen perustuvaa kasvua ja että siksi olisi 
keskityttävä neuvonta- ja koulutuspalveluihin innovoinnin tukemiseksi kaikilla tasoilla 
(tuoteinnovaatiot, prosessi-innovointi ja johtamisen innovointi); korostaa ennen kaikkea 
sitä, että nuoria viljelijöitä on tuettava maatalousyritysten hallinnointiin ja hoitamiseen 
tarvittavien taitojen kehittämisessä;

10. huomauttaa, että maatalous on monialaista toimintaa, jota hyödyttää parhaiten 
monitieteellinen tutkimus: maataloudessa hyödynnetään useiden tutkimusalojen, kuten 
teknologian tutkimuksen ja biotieteiden, tuloksia ja se on erittäin riippuvainen julkisen 
vallan toimista; katsoo lisäksi, että on oleellisen tärkeää asettaa etusijalle EU:n 
viljelijöiden osaamisen ja kokemusten vaihto rahoittamalla nuorille viljelijöille 
suunnattuja opintomatkaohjelmia; 

11. suosittaa, että maatalousalan kilpailukyvyn parantamiseksi tunnistetaan ja poistetaan 
esteet, jotka haittaavat tutkimustulosten siirtämistä laboratoriosta kehittämis-, 
kaupallistamis- ja soveltamisvaiheen kautta maatalouden elintarvikeketjuihin ja 
maatalousteollisuuden ketjuihin;

12. katsoo, että tutkimuksella ja teknologisilla innovaatioilla on pyrittävä siihen, että kaikkia 
maatalouden elintarvikeketjuihin osallistujia tuetaan tasapuolisesti; 

13. muistuttaa, että julkisen vallan harjoittaman politiikan olisi nyt ja vastaisuudessa 
edistettävä innovointia; katsoo, että olisi omaksuttava nykyistä rohkeampi lähestymistapa, 
jossa painotetaan kriittisiä tavoitteita ja hallinnon huomattavaa yksinkertaistamista; 
korostaa, että hallinto- ja rahoitusjärjestelmän mahdollisten muutosten olisi tuettava 
monitieteellistä, monialaista ja eri rahastoista rahoitettavaa innovointia.
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