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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver pētniecības un attīstības nozīmi kā galveno sociālās un ekonomiskās labklājības 
faktoru Eiropā ar mērķi stiprināt teritoriālo kohēziju; uzsver, ka ir jāuzlabo finansējuma 
efektivitāte pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā dalībvalstu un ES līmenī, jo īpaši 
lauksaimniecības nozarē, jo tam ir stratēģiski svarīga nozīme no sociāli ekonomiskā, vides 
un pārtikas nodrošinājuma viedokļa;

2. saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020” atbalsta uzskatu, ka šajā sakarībā jāīsteno lietpratīgas 
un ilgtspējīgas izaugsmes mērķi, kā arī mērķi palielināt izdevumus pētniecībai un 
attīstībai, līdz 2020. gadam sasniedzot 3 % no IKP;

3. uzskata, ka turpmākajos gadu desmitos lauksaimniecības nozarē nāksies risināt konkrētas 
problēmas — apgāde ar pārtiku, lai apmierinātu vajadzības, ko izraisa strauji augošais 
iedzīvotāju skaits, racionālāk izmantojot resursus un veicot ekoloģiski ilgtspējīgus 
pasākumus, lai reaģētu uz resursu trūkumu (ūdens, energoresursi, augsnes noplicināšanās, 
u. c.), ņemot vērā vajadzību mazināt klimata pārmaiņas (sausums, plūdi, paaugstināts 
sāļums) un pielāgoties tām; uzskata, ka šīs problēmas norāda, ka nākotnē 
lauksaimniecības attīstību arvien vairāk raksturos ievērojama lauksaimnieku skaita 
samazināšanās un mazāka kultūraugu dažādība; norāda, ka vietējais un reģionālais līmenis 
ir piemērotākais, lai radītu sinerģiju starp pētniecības un tehnoloģiju attīstības politiku un 
kohēzijas politiku, kas ietekmēs ekonomisko un rūpniecisko aktivitāti un sociālo praksi; 
uzsver pētniecības un ekoinovāciju nozīmi, lai visā pasaulē radītu ilgtspējīgāku, videi 
nekaitīgu un konkurētspējīgu lauksaimniecību;

4. aicina veikt plašākus pētījumus, lai veicinātu bioloģisko (dzīvnieku un augu audzēšana un 
veselība un vajadzīgie ieguldījumi, biomasas pieejamība, mežsaimniecības pārvaldība, 
atkritumi) un fizikālo (zemes izmantošana, augsnes integritāte, ūdens pieejamība, klimata 
pārmaiņas) resursu lietpratīgu izmantošanu, kā arī ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīgas 
saimnieciskās darbības attīstību; uzskata, ka Eiropas Fondam lauksaimniecības un lauku 
attīstībai var būt izšķiroša loma pētniecības un apmācības veicināšanā lauksaimniecības 
jomā; uzstāj, ka šim fondam jāsaglabā vismaz pašreizējais finansējuma līmenis; 

5. aicina dalībvalstis un Komisiju piesaistīt finanšu investīcijas neatkarīgiem pētījumiem 
biotehnikas un biotehnoloģijas jomā, lai risinātu pārtikas nodrošinātības problēmu 
pasaulē;

6. uzskata, ka, veicot pētījumus un inovācijas augu un dzīvnieku jomā, ir jāapsver iespēja 
apkarot slimību un citu augšanu kavējošo faktoru varbūtējo izplatību, cita starpā arī to, 
kurus izraisa klimata pārmaiņas, zināšanu attīstība bioloģisko resursu (mikroorganismu, 
augu un dzīvnieku) ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un izmantošanā nodrošinās 
pamatu nekaitīgākiem, ekoloģiski efektīvākiem un konkurētspējīgākiem ražojumiem un 
pakalpojumiem lauksaimniecības nozarē un ar to saistītajās nozarēs; norāda, ka ES ir 
jāizmanto visas pieejamās inovācijas, ja tā grib saglabāt konkurētspēju pasaules tirgū;
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7. ar bažām norāda uz lauksaimniecības ražošanas izaugsmes ritmu, kas turpina samazināties 
saistībā ar lēnāku progresu lauksaimniecības pētījumu un inovāciju jomā; 

8. atzīst pētījumu un inovāciju izšķirošo nozīmi, lai sasniegtu gan CO2 emisijas 
samazināšanas mērķi lauksaimniecībā, gan attīstītu atjaunojamos energoresursus un 
palielinātu bioenerģijas ražošanas efektivitāti ar mērķi samazināt tās ietekmi uz pārtikas 
lauksaimniecības nozari;

9. uzskata, ka ir ļoti svarīgi vienlaikus veikt ieguldījumus zinātnē un cilvēku prasmēs, lai 
veicinātu mūsdienīgo lauksaimniecību un lauksaimniecības darbības dažādošanu; 
izglītībai, apmācībai un konsultatīviem dienestiem ir būtiska nozīme, lai veicinātu uz 
zināšanām balstītas lauku uzņēmējdarbības attīstību; tādēļ konsultācijām un apmācībai 
jābūt vērstai uz inovāciju veicināšanu visos līmeņos (inovācijas produktu, procesu un 
pārvaldības jomā); pirmām kārtām uzsver nepieciešamību atbalstīt jaunos lauksaimniekus 
attīstīt vajadzīgās prasmes lauksaimniecības uzņēmumu administrācijā un vadīšanā;

10. norāda, ka lauksaimniecība ir saistīta ar starpdisciplīnu darbību un tai vislabāk 
piemērojama daudzdisciplīnu pētniecība. Lauksaimniecības darbība apvieno pētniecības 
sasniegumus, kas gūti vairākās pētniecības jomās, piemēram, tehnoloģijā un zinātnēs par 
dzīvību, un ir lielā mērā atkarīga no valsts politikas; turklāt uzskata, ka ir ļoti svarīgi par 
prioritāti noteikt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Eiropas lauksaimniekiem, finansējot 
pieredzes apmaiņas braucienu programmas jaunajiem lauksaimniekiem; 

11. lauksaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošanas nolūkā iesaka apzināt un novērst 
šķēršļus pētījumu rezultātu nodošanai no laboratorijas līdz lauksaimniecības pārtikas un 
agrorūpniecības ķēdes attīstības, komercializēšanas un ieviešanas posmam;

12. uzskata, ka pētniecības un tehnoloģisko inovāciju mērķis ir izveidot līdzsvarotu sistēmu, 
lai atbalstītu visus dalībniekus lauksaimniecības pārtikas ražošanas ķēdē; 

13. atgādina, ka pašreizējai un paredzamajai valsts politikai jāsekmē inovācijas. Jāpieņem 
drosmīgāka pieeja, liekot uzsvaru uz izšķirošiem mērķiem un ievērojamu pārvaldības 
vienkāršošanu. Iespējamām pārmaiņām administratīvajā un finanšu sistēmā jāatbalsta 
daudzdisciplīnu politikas jomas un inovāciju finansēšana ar fondu starpniecību;
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