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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza a kutatás és a fejlesztés mint kulcstényezők szerepét Európa társadalmi és 
gazdasági fellendülésében, a területi kohézió megerősítése céljából; úgy véli, hogy a 
kutatás és a technológiai fejlődés finanszírozását nemzeti és uniós szinten egyaránt 
hatékonyabbá kell tenni, különösen a mezőgazdasági ágazatban, amely társadalmi-
gazdasági, környezetvédelmi és élelmezésbiztonsági szempontból stratégiai jelentőséggel 
bír;

2. az Európa 2020 stratégia összefüggésében egyetért azzal a meggyőződéssel, hogy 
teljesíteni kell a stratégia erre vonatkozóan kitűzött, az intelligens és fenntartható 
növekedésre irányuló céljait, valamint azt a célkitűzést, hogy a K+F-re fordított 
kiadásokat 2020-ig a GDP 3%-ára kell növelni;

3. úgy véli, hogy a mezőgazdaságnak a következő évtizedekben olyan konkrét kihívásokkal 
kell megküzdenie, mint a növekvő népesség élelmiszerigényének kielégítése, a többek 
között a víz, az energia és a jó minőségű termőtalaj egyre súlyosbodó hiányára adott 
válaszként az erőforrásokat hatékonyabban felhasználó és környezeti szempontból 
fenntarthatóbb gyakorlatok révén, tekintetbe véve az éghajlatváltozás (aszályok, áradások, 
magasabb sótartalom) enyhítése és a hozzá történő alkalmazkodás szükségességét; úgy 
véli, hogy ezek a kihívások azt jelentik, hogy a jövőben az olyan fejlemények, mint a 
mezőgazdasági termelők jelentősen csökkenő száma és a haszonnövények sokféleségének 
csökkenése még inkább érintik majd a mezőgazdaságot; rámutat arra, hogy a helyi és 
regionális szint a megfelelő szint a kutatási és technológiai fejlesztési politikák, valamint a 
kohéziós politika közötti szinergia kialakításához, melynek hatása lesz a gazdasági és ipari 
tevékenységekre és a szociális gyakorlatokra is; hangsúlyozza a kutatás és ökoinnováció 
jelentőségét abban, hogy a mezőgazdaság világszinten fenntarthatóbbá, 
környezetbarátabbá és versenyképesebbé váljon;

4. több kutatást szorgalmaz a biológiai erőforrások (állattenyésztés és növénytermesztés, 
állat- és növényegészségügy, a ráfordítások, a biomassza rendelkezésre állása, 
erdőgazdálkodás, hulladékgazdálkodás) és fizikai erőforrások (földhasználat, a talaj 
integritása, a vízhez való hozzáférés, éghajlatváltozás) intelligens felhasználásának 
előmozdítása érdekében, valamint a gazdaságilag és környezetileg fenntartható gazdasági 
tevékenységek fejlesztése érdekében; úgy véli, hogy az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap kulcsszerepet játszhat a mezőgazdasági kutatás és képzés 
fejlesztésében; ragaszkodik ahhoz, hogy ezt az alapot legalább a jelenlegi finanszírozási 
szinten tartsák fenn; 

5. a globális élelmezésbiztonság kihívásának kezelése érdekében felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy gyorsítsák fel a független biotechnikai és biotechnológiai kutatásra 
irányuló beruházásokat;

6. úgy véli, hogy az állat- és növényegészségügy terén zajló kutatásnak és innovációnak 
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figyelemmel kell lennie a betegségek lehetséges elterjedésére, valamint a például az 
éghajlatváltozásból eredő egyéb növekedésgátló tényezőkre; a biológiai (mikrobás, 
növényi és állati) erőforrások fenntartható kezelésével, előállításával és felhasználásával 
kapcsolatos tudományos előrehaladás alapot ad majd a biztonságosabb, környezeti 
szempontból hatékonyabb és versenyképesebb termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez 
a mezőgazdaság és a kapcsolódó ágazatok számára; rámutat arra, hogy az Uniónak ki kell 
használnia valamennyi rendelkezésre álló innovációt, ha versenyképes akar maradni a 
világpiacon;

7. aggodalommal jegyzi meg, hogy a mezőgazdasági kutatás és innováció lassabb fejlődése 
mellett csökken a mezőgazdasági termelés növekedési üteme; 

8. elismeri a kutatás és innováció döntő szerepét mind a mezőgazdasági CO2-kibocsátások 
csökkentésére vonatkozó célkitűzésben, mind pedig a megújuló energiaforrások 
fejlesztésében és a bioenergia-termelés hatékonyságának javításában, hogy csökkentsék az 
agrárélelmiszer-ágazatot érő hatásokat;

9. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a tudományba történő beruházások az emberi 
készségek fejlesztésére irányuló beruházásokkal egészüljenek ki, annak érdekében, hogy 
előmozdítsák a modern mezőgazdasági termelést és a vidéki tevékenységek 
diverzifikációját; úgy véli, hogy az oktatás, a képzés és a tanácsadói szolgáltatások 
elengedhetetlenek a vidéki vállalkozások tudásalapú növekedéséhez; ezért azon a 
véleményen van, hogy a tanácsadói és képzési szolgáltatásokat minden szinten (a 
termékek, a folyamatok és az irányítás szintjén) az innovációs törekvésekre kell 
összpontosítani; hangsúlyozza mindenekelőtt, hogy támogatni kell a fiatal mezőgazdasági 
termelőket a mezőgazdasági vállalkozások adminisztrációjához és irányításához szükséges 
készségek kifejlesztésében;

10. megjegyzi, hogy a mezőgazdaság több tudományágat átfogó tevékenység, ezért érdekeit a 
multidiszciplináris kutatás szolgálja a legjobban; úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
tevékenyég számos kutatási terület – például a műszaki tudományok és az élettudományok 
– eredményeit ötvözi, és nagymértékben függ az állami politikáktól; megjegyzi továbbá, 
hogy alapvető fontosságú kiemelten kezelni a tudás és a tapasztalatok európai 
gazdálkodók közötti átadását, mégpedig azáltal, hogy tanulmányi látogatási programokat 
finanszíroznak fiatal gazdálkodók számára; 

11. az agrárszektor versenyképességnek javítása érdekében azt javasolja, hogy azonosítani 
kell és el kell távolítani az akadályokat az elől, hogy a kutatási eredmények a 
laboratóriumokból egyenesen az agrár-élelmiszeripari és az agráripari lánc fejlesztési, 
forgalomba hozatali és alkalmazási szakaszába kerülhessenek;

12. úgy véli, hogy a kutatásnak és technológiai innovációnak arra kell irányulnia, hogy az 
agrár-élelmiszeripari termelési lánc valamennyi résztvevője számára kiegyensúlyozott 
módon lehessen támogatást nyújtani; 

13. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi és a kilátásba helyezett állami politikáknak hozzá kellene 
járulniuk az innovációhoz; úgy véli, hogy egy merészebb, a legfontosabb célokra 
hangsúlyt fektető megközelítést kellene alkalmazni, és jelentős mértékben egyszerűsíteni 
kellene az adminisztrációt; véleménye szerint az igazgatási és pénzügyi rendszerben 
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bevezetett esetleges változtatásoknak támogatniuk kellene az innováció 
multidiszciplináris, politikákon és alapokon átívelő finanszírozását.
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