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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie badań i rozwoju jako kluczowych czynników dobrobytu społecznego 
i gospodarczego w Europie, z myślą o wzmocnieniu spójności terytorialnej; uważa, że 
należy zapewnić skuteczniejsze finansowanie badań i rozwoju technologicznego na 
szczeblu krajowym i unijnym, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, mającym strategiczne 
znaczenie z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego oraz pod względem środowiska i 
bezpieczeństwa żywnościowego;

2. w kontekście strategii „Europa 2020” popiera realizację celów inteligentnego i trwałego 
wzrostu przewidzianego w strategii w tym zakresie, jak również celu zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania i rozwój do poziomu 3% PKB;

3. uważa, że w nadchodzących dekadach rolnictwo będzie musiało stawić czoła 
szczególnym wyzwaniom: trzeba będzie zaspokoić potrzeby żywieniowe rosnącej liczby 
ludności przy zastosowaniu bardziej zasobooszczędnych i ekologicznie zrównoważonych 
metod w odpowiedzi na zwiększający się niedostatek (wody, energii, wyczerpanie gleby 
itp.), z uwzględnieniem konieczności przeciwdziałania zmianie klimatu (susze, powodzie, 
wysokie zasolenie wód) i dostosowywania się do niej; uważa, że z powyższych powodów 
w przyszłości rolnictwo będzie w coraz większym stopniu dotknięte takimi zjawiskami, 
jak znaczne zmniejszenie liczby rolników czy ograniczenie różnorodności upraw rolnych; 
zauważa, że szczebel lokalny i regionalny jest właściwym szczeblem w odniesieniu do 
rozwijania synergii między polityką w dziedzinie badań naukowych i rozwoju 
technologicznego a polityką spójności, co będzie miało wpływ na działalność gospodarczą 
i przemysłową oraz działalność społeczną; podkreśla znaczenie badań naukowych i 
ekoinnowacji w celu nadania rolnictwu bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska charakteru oraz zwiększenia jego konkurencyjności w skali światowej;

4. wzywa do zintensyfikowania badań, aby bardziej inteligentnie korzystać z zasobów 
biologicznych (uprawa roślin i produkcja zwierzęca, zdrowie zwierząt i roślin oraz 
wykorzystywane środki, dostępność biomasy, gospodarka leśna, odpady) i fizycznych 
(użytkowanie gruntów, integralność gleby, dostępność wody, zmiana klimatu), oraz 
wzywa do rozwoju działalności gospodarczej zrównoważonej pod względem 
gospodarczym i środowiskowym; uważa, że Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich może odegrać istotną rolę w rozwoju badań naukowych i kształcenia 
w zakresie rolnictwa; apeluje o utrzymanie przynajmniej na obecnym poziomie 
finansowania dostępnego w ramach tego funduszu; 

5. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zwiększenia inwestycji finansowych w 
niezależne badania w dziedzinie biotechniki i biotechnologii w celu stawienia czoła 
wyzwaniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego;

6. jest zdania, że badania naukowe i innowacje w zakresie zdrowia roślin i zwierząt powinny 
uwzględniać możliwość rozprzestrzeniania się chorób i inne czynniki hamujące wzrost, w 
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tym również te, które wynikają ze zmiany klimatu; postęp wiedzy w zakresie 
zrównoważonego zarządzania, produkcji i wykorzystania zasobów biologicznych 
(drobnoustrojowych, roślinnych i zwierzęcych) stanowić będzie podstawę 
bezpieczniejszych, bardziej ekologicznych i konkurencyjnych produktów i usług w 
sektorze rolnictwa oraz w pokrewnych sektorach przemysłu; wskazuje, że UE powinna 
korzystać z wszelkich dostępnych innowacji, aby utrzymać konkurencyjność na rynku 
światowym;

7. z niepokojem stwierdza zmniejszenie tempa wzrostu produkcji rolnej w związku ze 
spowolnieniem postępów w dziedzinie badań naukowych i innowacji w obszarze 
rolnictwa; 

8. przyznaje, że badania naukowe i innowacje odgrywają kluczową rolę zarówno w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 pochodzących z rolnictwa, jak i w rozwoju energii odnawialnej i 
zwiększaniu efektywności produkcji bioenergii, w perspektywie ograniczenia skutków dla 
sektora rolno-spożywczego;

9. uważa, że podstawowe znaczenie ma połączenie inwestowania w naukę z inwestowaniem 
w umiejętności ludzi, z myślą o propagowaniu nowoczesnego rolnictwa i zróżnicowaniu 
działalności rolnej; edukacja oraz usługi szkoleniowe i doradcze są podstawowymi 
elementami zapewniania opartego na wiedzy rozwoju przedsiębiorstw wiejskich; dlatego 
konieczne jest, aby w ramach usług szkoleniowych i doradczych skupić się na 
innowacjach na każdym poziomie (innowacje w zakresie produktu, procesu i 
zarządzania); podkreśla w szczególności znaczenie wsparcia młodych rolników w 
zdobywaniu kompetencji niezbędnych do administrowania i zarządzania 
przedsiębiorstwami rolnymi;

10. zwraca uwagę, że rolnictwo obejmuje działania z wielu dziedzin i że najlepiej można je 
wspierać poprzez wielodyscyplinarne badania naukowe; działalność rolnicza łączy w 
sobie osiągnięcia badawcze z różnych obszarów, np. technologii i nauk biologicznych, 
oraz zależy w dużym stopniu od publicznych strategii politycznych; uważa również, że 
konieczne jest priorytetowe potraktowanie przepływu wiedzy i doświadczenia wśród 
rolników europejskich poprzez finansowanie szkoleniowych programów wizyt dla 
młodych rolników; 

11. w celu zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego zaleca rozpoznanie i usunięcie 
przeszkód w przekazywaniu wyników badań naukowych z laboratoriów do etapów 
rozwoju, rozpowszechniania i stosowania w łańcuchach rolno-spożywczym i rolno-
przemysłowym;

12. uważa, że badania naukowe i innowacja technologiczna powinny mieć na celu 
zrównoważone wsparcie wszystkich podmiotów w łańcuchu produkcji żywności; 

13. przypomina, że obecne i przyszłe publiczne strategie polityczne powinny przyczyniać się 
do innowacji; należy przyjąć bardziej śmiałe podejście z naciskiem na strategiczne cele i 
wyraźne uproszczenie administracji; ewentualne zmiany w systemie administracyjnym i 
finansowym powinny wspierać wielodyscyplinarne finansowanie innowacji angażujące 
różne obszary polityki i różne fundusze.
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