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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. benadrukt de rol van onderzoek en ontwikkeling als een cruciale factor voor sociale en 
economische welvaart in Europa, met het oog op versterking van de territoriale cohesie; is 
van mening dat de financiering van onderzoek en technologische ontwikkeling effectiever 
moet worden op nationaal en EU-niveau, met name in de landbouwsector die vanuit 
sociaaleconomisch oogpunt en met betrekking tot het milieu en de voedselzekerheid van 
strategisch belang is;

2. gelooft in het kader van de Europa 2020-strategie in de noodzaak om de hieraan verbonden 
doelstellingen betreffende slimme en duurzame groei te verwezenlijken en staat achter de 
doelstelling om de uitgaven voor O&O te verhogen naar 3% van het BBP voor 2020;

3. is van mening dat de landbouwsector de komende decennia het hoofd zal moeten bieden aan 
specifieke uitdagingen: het voorzien in de voedselbehoeften van een groeiende bevolking 
waarbij, in antwoord op de toenemende schaarste (water, energie, bodemuitputting, etc.), 
efficiënter gebruik wordt gemaakt van hulpbronnen en milieuvriendelijke methoden worden 
toegepast, en waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak om de gevolgen van de 
klimaatverandering te beperken en hierop te anticiperen (droogte, overstromingen, toename 
van het zoutgehalte); is van mening dat de landbouw als gevolg van deze uitdagingen in de 
toekomst steeds meer invloed zal ondervinden van ontwikkelingen als de aanzienlijke daling 
van het aantal agrariërs en verminderde verscheidenheid van gewassen; wijst erop dat het 
creëren van synergie tussen beleid voor onderzoek en technologische ontwikkeling en 
cohesiebeleid het beste op lokaal en regionaal niveau kan gebeuren, hetgeen van invloed zal 
zijn op economische en industriële activiteiten en sociale praktijken;  onderstreept het belang 
van onderzoek en eco-innovatie teneinde de landbouw duurzamer, milieuvriendelijker en 
concurrerender te maken op mondiaal niveau;

4. dringt aan op verder onderzoek om efficiënt gebruik van biologische (dierlijke en 
plantaardige productie, de gezondheid van plant en dier, de beschikbaarheid van biomassa, 
bosbeheer, afval) en materiële (grondgebruik, bodemzuiverheid, beschikbaarheid van water, 
klimaatverandering) hulpbronnen te bevorderen, en op de ontwikkeling van in economisch 
en ecologisch opzicht duurzame economische activiteiten; is van mening dat het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling een sleutelrol kan spelen bij de stimulering 
van onderzoek en opleiding op het gebied van landbouw; staat erop dat de financiering van 
dit fonds ten minste op het huidige niveau wordt gehandhaafd; 

5. dringt er met het oog op de uitdaging van mondiale voedselzekerheid bij de lidstaten en de 
Commissie op aan meer geld te investeren in onafhankelijk biotechnisch en biotechnologisch 
onderzoek;

6. is van mening dat bij onderzoek en innovatie op het gebied van de gezondheid van planten en 
dieren aandacht moet worden besteed aan de mogelijke verspreiding van ziekten en andere 
groeibeperkende factoren, met inbegrip van de factoren die voortvloeien uit de 
klimaatverandering; gelooft tevens dat de bevordering van kennis op het gebied van 
duurzaam beheer, duurzame productie en het duurzaam gebruik van biologische rijkdommen 
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(micro-organismen, planten en dieren) de basis zal leggen voor veiligere, 
milieuvriendelijkere en concurrerende producten en diensten voor de landbouw en 
aanverwante sectoren; wijst erop dat de EU, indien zij concurrerend wil blijven op de 
wereldmarkt, van alle beschikbare innovaties moet profiteren;

7. neemt met bezorgdheid kennis van het dalende groeipatroon in de landbouwproductie, tegen 
de achtergrond van een tragere voortgang van onderzoek en innovatie in de landbouwsector; 

8. erkent de cruciale rol van onderzoek en innovatie met betrekking tot zowel de doelstelling 
inzake de vermindering van de CO2-uitstoot in de landbouw als de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie en een effectievere productie van bio-energie, teneinde de impact op de 
landbouw- en levensmiddelensector te beperken; 

9. acht het essentieel dat investeringen in de wetenschap gepaard gaan met investeringen in de 
vaardigheden van mensen, met het oog op de bevordering van moderne landbouwmethoden 
en de diversificatie van plattelandsactiviteiten; beschouwt onderwijs, opleiding en 
adviesverstrekking als belangrijke componenten voor op kennis gebaseerde groei van 
plattelandsondernemingen; is in dit verband van mening dat adviesverstrekking en 
opleidingsdiensten moeten worden toegespitst op de bevordering van innovatie op alle 
niveaus (productinnovatie, procesinnovatie en managementinnovatie); benadrukt bovenal de 
noodzaak van steun voor jonge landbouwers bij de ontwikkeling van vaardigheden die nodig 
zijn voor de administratie en het beheer van landbouwbedrijven; 

10. wijst erop dat landbouw interdisciplinair van aard is en het beste is gediend met 
multidisciplinair onderzoek; onderstreept dat in de landbouwsector onderzoeksprestaties 
worden gecombineerd uit diverse onderzoeksgebieden, zoals technologie en 
biowetenschappen, en dat deze sector grotendeels afhankelijk is van overheidsbeleid; is 
voorts van mening dat het essentieel is prioriteit te verlenen aan de overdracht van kennis en 
ervaring tussen Europese landbouwers door middel van studiebezoekprogramma´s voor 
jonge landbouwers;  

11. stelt met het oog op concurrentiebevordering in de landbouwsector voor obstakels te 
detecteren en weg te nemen die de doorstroom van onderzoeksresultaten uit het laboratorium 
naar de ontwikkelings-, commercialiserings- en toepassingsfase in de voedingsmiddelenketen 
en de agro-industriële keten, belemmeren;

12. is van mening dat onderzoek en technologische innovatie gericht moeten zijn op de 
bewerkstelliging van evenwichtige manieren om alle deelnemers aan de landbouw- en 
levensmiddelenproductieketen te ondersteunen; 

13. wijst er nogmaals op dat het huidige en toekomstige overheidsbeleid dient bij te dragen aan 
innovatie; benadrukt dat moet worden gekozen voor een krachtigere benadering die gericht is 
op essentiële doelstellingen en een aanzienlijke vereenvoudiging van de administratieve 
procedures; is van mening dat eventuele wijzigingen van het administratieve en financiële 
stelsel in dienst moeten staan van een multidisciplinaire beleids- en fondsoverschrijdende 
financiering van innovatie.
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