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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros vaidmenį, nes tai pagrindiniai veiksniai 
siekiant socialinės ir ekonominės gerovės Europoje, padėsiantys stiprinti teritorinę 
sanglaudą; mano, kad mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros finansavimas turėtų būti 
veiksmingesnis nacionaliniu ir ES lygmeniu ypač ūkininkavimo sektoriuje, kuris yra 
strategiškai svarbus socialiniu ir ekonominiu, aplinkos ir aprūpinimo maistu saugumo 
požiūriais;

2. atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“, pritaria, kad reikia įgyvendinti su tuo susijusius 
strategijos pažangaus ir tvaraus augimo tikslus, ir tikslui didinti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros (MTTP) išlaidas, kad iki 2020 m. jos siektų 3 proc. BVP;

3. laikosi nuomonės, kad per būsimus dešimtmečius žemės ūkio srityje reikės spręsti 
konkrečius uždavinius: patenkinti gyventojų, kurių skaičius vis didėja, maisto poreikius 
taikant veiksmus, kurie būtų veiksmingesni išteklių požiūriu ir aplinkos požiūriu tvaresni, 
siekiant užkirsti kelią vis didesniam išteklių trūkumui (vandens, energijos trūkumui, 
dirvožemio eikvojimui ir t. t.) ir atsižvelgiant į poreikį prisitaikyti prie klimato kaitos 
(sausra, potvyniai, padidėjęs druskingumas) ir švelninti jos poveikį; mano, jog šie iššūkiai 
reiškia, kad ateityje pokyčių, pvz., labai mažėjančio ūkininkų skaičiaus ir ribotos pasėlių 
įvairovės, poveikis žemės ūkiui bus dar didesnis; pabrėžia, kad regionų ir vietos lygmuo 
yra tinkamas kurti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos ir sanglaudos 
politikos sąveikai, kuri turės poveikio ekonominei ir pramonės veiklai, taip pat socialinei 
praktikai; pabrėžia, kad, siekiant didesnio žemės ūkio tvarumo, tinkamumo aplinkos 
apsaugos požiūriu ir konkurencingumo pasauliniu mastu, moksliniai tyrimai ir ekologinės 
inovacijos yra itin svarbūs;

4. ragina vykdyti daugiau mokslinių tyrimų siekiant pažangiai naudoti biologinius (gyvūnų ir 
augalų auginimas, sveikata ir sąnaudos, galimybės pasinaudoti biomase, miškininkystės 
valdymas, atliekos) ir materialius (žemės naudojimas, dirvožemio švarumas, galimybės 
naudotis vandeniu, klimato kaita) išteklius, plėtoti ekonomiškai ir ekologiškai 
subalansuotą ūkinę veiklą; mano, kad Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai gali atlikti 
svarbų vaidmenį plėtojant mokslinius tyrimus ir mokymus žemės ūkio srityje; primygtinai 
ragina išlaikyti dabartinį šio fondo finansavimo lygį; 

5. siekiant spręsti pasaulinio apsirūpinimo maistu saugumo problemą ragina valstybes nares 
ir Komisiją didinti finansines investicijas į nepriklausomus mokslinius tyrimus 
biotechnikos ir biotechnologijos srityse;

6. mano, kad atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas augalų ir gyvūnų sveikatos 
srityje reikėtų atsižvelgti į ligų plitimo galimybę ir kitus augimą stabdančius veiksnius, 
įskaitant tuos, kurie atsiranda dėl klimato kaitos; žinių kaupimas biologinių išteklių 
(mikrobų, augalų ir gyvūnų) tvaraus valdymo, gamybos ir panaudojimo srityje sudarytų 
pagrindą siekiant saugesnių, ekologiniu požiūriu veiksmingesnių ir konkurencingų 
produktų bei paslaugų žemės ūkyje ir susijusiose pramonės srityse; pabrėžia, kad ES 
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reikia pasinaudoti visomis prieinamomis inovacijomis, jei nori išlikti konkurencinga 
pasaulinėje rinkoje;

7. su susirūpinimu atkreipia dėmesį į mažėjantį žemės ūkio gamybos augimą, nes daroma 
mažesnė pažanga mokslinių tyrimų ir inovacijų, susijusių su žemės ūkiu, srityje; 

8. pripažįsta svarbų mokslinių tyrimų ir inovacijų vaidmenį siekiant sumažinti žemės ūkyje 
išmetamo CO2 kiekį ir vystant atsinaujinančiųjų išteklių energiją bei didinant bioenergijos 
gamybos veiksmingumą, kad būtų sumažintas poveikis žemės ūkio maisto sektoriui;

9. mano, kad būtina investicijas į mokslą susieti su investicijomis į žmonių įgūdžius, 
skatinant modernų ūkininkavimą ir kaimo verslų įvairovę; švietimo, mokymo ir 
konsultavimo paslaugos – pagrindinės žiniomis grindžiamo kaimo verslo įmonių augimo 
sudėtinės dalys; todėl teikiant konsultavimo ir mokymo paslaugas būtina skatinti 
inovacijas visais lygmenimis (inovacijos produkto, proceso ir valdymo lygmenimis); visų 
pirma pabrėžia, kad reikia remti jaunų ūkininkų įgūdžių, kurie reikalingi žemės ūkio 
įmonių administravimui ir valdymui, vystymą;

10. pažymi, kad žemės ūkis – veikla, apimanti kelias disciplinas, todėl šioje srityje geriausia 
atlikti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus; žemės ūkio veikloje panaudojami kelių 
mokslinių tyrimų sričių (pvz., technologijos ir gyvosios gamtos mokslai) laimėjimai ir šis 
sektorius iš esmės priklauso nuo viešosios politikos; taip pat mano, kad itin svarbu 
pirmenybę teikti žinių ir patirties perdavimui tarp Europos ūkininkų finansuojant jaunų 
ūkininkų pažintinių vizitų programas; 

11. siekiant gerinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, rekomenduoja nustatyti ir 
panaikinti kliūtis, su kuriomis susiduriama siekiant perduoti mokslinių tyrimų rezultatus iš 
laboratorijų, kad jie būtų pritaikyti žemės ūkio maisto ir pramonės grandinių technologijų 
plėtros, prekybos ir taikymo etapais;

12. laikosi nuomonės, kad mokslinių tyrimų ir technologinių inovacijų tikslas turi būti
subalansuotos paramos visiems žemės ūkio maisto produktų gamybos grandinės 
dalyviams užtikrinimas; 

13. primena, kad šiuo metu vykdoma ir būsima viešoji politika turėtų prisidėti prie inovacijų 
skatinimo; reikėtų patvirtinti veiksmingesnį metodą, kurį taikant dėmesys būtų skiriamas 
esminiams tikslams ir administracinių procedūrų supaprastinimui; mano, kad galimais 
administracinės ir finansinės sistemos pakeitimais turėtų būti prisidedama prie 
tarpdisciplininio įvairių politikos krypčių iš įvairių fondų teikiamo inovacijų finansavimo.
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