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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Destaca o papel da investigação e do desenvolvimento como factores essenciais da 
prosperidade social e económica na Europa, tendo em vista reforçar a coesão territorial; 
considera necessária uma maior eficácia no financiamento da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico a nível nacional e da UE, em particular num sector como a 
agricultura, estrategicamente importante do ponto de vista socioeconómico, ambiental e 
de segurança alimentar; 

2. Subscreve, no contexto da Estratégia Europa 2020, a convicção na necessidade de cumprir 
os objectivos de crescimento inteligente e sustentável da Estratégia neste contexto, bem 
como o objectivo de aumentar as despesas em I&D, a fim de que estas atinjam 3% do PIB 
até 2020;

3. Considera que a agricultura terá de responder a desafios específicos nas próximas 
décadas: responder às necessidades alimentares de uma população crescente mediante 
práticas mais eficientes de ponto de vista dos recursos e mais sustentáveis do ponto de 
vista ambiental em resposta à exiguidade crescente dos recursos (água, energia, desgaste 
dos solos etc.), tendo em conta a necessidade de atenuar os efeitos das alterações 
climáticas (seca, inundações, elevada salinidade) e de lograr uma adaptação às mesmas; 
considera que estes desafios significam que, no futuro, a agricultura será cada vez mais 
afectada por fenómenos como: a significativa diminuição do número de agricultores e a 
redução das variedades de culturas agrícolas; assinala que o nível local e regional é o mais 
adequado para o desenvolvimento de sinergias entre as políticas de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico e a política de coesão, com efeitos nas actividades
económicas e industriais e nas práticas sociais; sublinha a importância da investigação e 
da inovação ecológica para tornar a agricultura mais sustentável, amiga do ambiente e 
competitiva à escala mundial;

4. Apela ao reforço das actividades de investigação tendo em vista desenvolver a utilização 
inteligente de recursos biológicos (produção e bem-estar animal e produção vegetal e 
fitossanidade, recursos utilizados neste quadro, disponibilidade da biomassa, gestão da 
exploração florestal, resíduos) e físicos (utilização dos solos, integridade dos solos, 
disponibilidade de recursos hídricos, alterações climáticas) e ao desenvolvimento de 
actividades económicas, sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico; considera 
que o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural pode desempenhar um papel 
importante no desenvolvimento da investigação e da formação no domínio da agricultura; 
apela à manutenção, no mínimo ao nível actual, do financiamento disponível no âmbito 
deste fundo; 

5. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a intensificarem os investimentos financeiros 
na investigação independente no domínio da biotecnologia para fazer face ao desafio da 
segurança alimentar a nível global;
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6. Entende que as actividades de investigação e de inovação no domínio da sanidade animal 
e da fitossanidade deveriam considerar a eventual proliferação de doenças e outros 
factores que entravam o crescimento, incluindo os resultantes das alterações climáticas; 
considera que o avanço dos conhecimentos relativos à gestão, produção e utilização 
sustentáveis dos recursos biológicos (microbianos, vegetais e animais) lançará as bases de 
produtos e de serviços mais seguros, mais eficientes do ponto de vista ambiental e mais 
competitivos para a agricultura e sectores conexos; assinala que a UE deve utilizar todas 
as inovações disponíveis para manter a sua competitividade no mercado mundial;

7. Verifica com preocupação uma redução do ritmo de crescimento da produção agrícola, 
com um progresso mais lento na investigação e inovação no domínio da agricultura; 

8. Reconhece o papel fundamental da investigação e da inovação tanto no que respeita ao 
objectivo de redução das emissões de CO2 na agricultura, como no que respeita ao 
desenvolvimento das energias renováveis e ao aumento da eficiência da produção de 
bioenergias, tendo em vista reduzir o impacto sobre o sector agro-alimentar;

9. Considera crucial que os investimentos nas ciências sejam corroborados por investimentos 
nas competências das pessoas, com vista à promoção de uma agricultura moderna e da 
diversificação das actividades rurais; é de opinião que a educação, a formação e os 
serviços de consultoria constituem elementos essenciais que favorecem o crescimento 
alicerçado nos conhecimentos das empresas rurais e que é, desde logo, necessário que os 
serviços de consultoria e de formação tenham por ambição principal encorajar a inovação 
a todos os níveis (inovação em matéria de produtos, de processos e de gestão); insiste, em 
especial, na importância do apoio aos jovens agricultores no desenvolvimento das 
competências necessárias à administração e à gestão das empresas agrícolas;

10. Verifica que a agricultura é uma actividade que abrange várias disciplinas e que as 
actividades de investigação pluridisciplinares são as mais adequadas para fazer jus a essa 
vocação; entende que a actividade agrícola combina as descobertas da investigação em 
diversos domínios (tecnologias, ciências da vida) e que a mesma está, em larga escala, 
dependente das políticas públicas; considera igualmente que cumpre dar prioridade às 
transferências de conhecimentos e de experiências entre os agricultores europeus, 
mediante o financiamento de programas de visitas de estudos para jovens agricultores; 

11. Recomenda que, a fim de melhorar a competitividade do sector agrícola, sejam 
identificados e suprimidos os obstáculos à transferência de resultados das actividades da 
investigação laboratorial para as fases de desenvolvimento, de comercialização e de 
aplicação nas cadeias agro-alimentares e agro-industriais;

12. Considera que a investigação e a inovação tecnológica devem ter como objectivo o apoio, 
de forma equilibrada, a todos os intervenientes na cadeia de produção agro-alimentar; 

13. Recorda que conviria que as políticas públicas actuais e futuras contribuam para a 
inovação; entende que convém adoptar uma abordagem mais audaciosa que coloque a 
tónica nos objectivos estratégicos e numa simplificação considerável do ónus 
administrativo; salienta também que as eventuais modificações a introduzir no sistema 
administrativo e financeiro deveriam apoiar um financiamento da inovação 
interdisciplinar, a título de diversas políticas e fundos.
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