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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată.

1. subliniază importanța cercetării și dezvoltării ca factori esențiali ai prosperității sociale și 
economice în Europa, în vederea consolidării coeziunii teritoriale; consideră că finanțarea 
cercetării și a dezvoltării tehnologice ar trebui să fie mai eficientă la nivel național și la 
nivelul UE, în special într-un sector de o importanță strategică din punct de vedere 
socioeconomic, ecologic și sub aspectul siguranței alimentare, cum este cel al agriculturii;

2. împărtășește, în contextul Strategiei Europa 2020, voința de îndeplinire a obiectivelor de 
creștere inteligentă și durabilă, precum și obiectivul creșterii cheltuielilor pentru cercetare 
și dezvoltare, astfel încât acestea să reprezinte 3% din PIB până în 2020;

3. consideră că, în următoarele decenii, agricultura va trebui să facă față unor provocări 
specifice: asigurarea satisfacerii nevoilor alimentare ale unei populații în creștere, 
utilizând practici mai durabile din punct de vedere al mediului și mai eficiente din punct 
de vedere al utilizării resurselor, în contextul unei penurii din ce în ce mai accentuate (apă, 
energie, degradarea solurilor etc.), și ținând seama de necesitatea atenuării efectelor 
schimbărilor climatice (secetă, inundații, salinitate ridicată) și a adaptării la acestea; 
consideră că, pe lângă aceste provocări, agricultura va fi din ce în ce mai afectată în viitor 
de fenomene precum: scăderea semnificativă a numărului de agricultori, scăderea 
varietăților de culturi agricole; subliniază că nivelul local și regional sunt cele adecvate 
pentru dezvoltarea de sinergii între politicile de cercetare și de dezvoltare tehnologică și 
politica de coeziune, ceea ce va avea un impact asupra activităților economice și 
industriale și a practicilor sociale; subliniază importanța cercetării și a inovării ecologice, 
astfel încât agricultura să fie mai durabilă, mai ecologică și mai competitivă la scară 
mondială;

4. solicită realizarea unor activități de cercetare mai aprofundate în vederea consolidării 
utilizării inteligente a resurselor biologice (producția și sănătatea animală și vegetală și 
elementele care contribuie la acestea, disponibilitatea biomasei, gestiunea pădurilor, 
deșeurile) și fizice (utilizarea terenurilor, integritatea solurilor, disponibilitatea apei, 
schimbările climatice) și a dezvoltării unor activități economice durabile din punct de 
vedere economic și ecologic; consideră că Fondul european pentru agricultură și 
dezvoltare rurală poate juca un rol important în dezvoltarea cercetării și formării în 
agricultură; face apel la menținerea, cel puțin la nivelul actual, a finanțării disponibile în 
cadrul acestui fond; 

5. invită statele membre și Comisia să își intensifice investițiile financiare în cercetarea 
biotehnică și biotehnologică independentă pentru a face față provocării reprezentate de 
securitatea alimentară mondială;

6. consideră că cercetarea și inovarea în domeniul sănătății animale și vegetale ar trebui să 
aibă în vedere eventuala proliferare a unor boli, precum și alți factori care inhibă creșterea, 
inclusiv cei generați de schimbările climatice; consideră că dezvoltarea cunoștințelor în 
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domeniul gestiunii durabile și al producției și utilizării resurselor biologice (microbiene, 
vegetale și animale) va constitui o bază pentru realizarea unor produse și servicii mai 
sigure, mai ecoeficiente și mai competitive pentru agricultură și sectoarele conexe; 
subliniază că UE trebuie să profite de toate inovațiile disponibile pentru a-și păstra 
competitivitatea pe piața mondială;

7. constată cu îngrijorare o reducere a ritmului de creștere a productivității agricole, pe 
fondul încetinirii progreselor în domeniul cercetării și inovării în agricultură; 

8. recunoaște rolul esențial al cercetării și al inovării atât în ceea ce privește obiectivul de 
reducere a emisiilor de CO2 produse de agricultură, cât și în ceea ce privește dezvoltarea 
energiilor regenerabile și eficientizarea producției de bioenergie în vederea reducerii 
impactului asupra sectorului agroalimentar;

9. consideră că este esențial ca investițiile în știință să fie combinate cu investiții în 
dezvoltarea competențelor, în vederea promovării agriculturii moderne și a diversificării 
activităților rurale; educația, formarea și serviciile de consiliere sunt elemente esențiale de 
promovare a creșterii bazate pe cunoștințe a întreprinderilor rurale; este, prin urmare, 
necesar ca serviciile de formare și de consiliere să se focalizeze pe promovarea inovării la 
toate nivelurile (inovarea în materie de produse, procese și gestiune); subliniază, în 
special, importanța sprijinirii tinerilor fermieri în dezvoltarea competențelor necesare 
pentru administrarea și gestionarea întreprinderilor agricole;

10. indică faptul că agricultura este o activitate transdisciplinară și, deci, cercetarea 
interdisciplinară este cea mai adecvată în cazul ei; indică faptul că activitatea agricolă 
combină rezultatele cercetării din mai multe domenii de cercetare, de exemplu, din 
tehnologie și din științele vieții, și depinde într-o mare măsură de politicile publice; 
consideră, de asemenea, că este necesar să se acorde prioritate transferurilor de cunoștințe 
și de experiențe între fermierii europeni prin finanțarea unor programe de vizite de studii 
pentru tinerii fermieri; 

11. recomandă, în vederea îmbunătățirii competitivității sectorului agricol, identificarea și 
înlăturarea obstacolelor din calea transferării rezultatelor cercetării de la nivelul 
laboratoarelor la cel al dezvoltării, comercializării și punerii în aplicare a acestora în 
cadrul lanțurilor agroalimentare și agroindustriale;

12. consideră că cercetarea și inovarea tehnologică trebuie să aibă în vedere sprijinirea, într-un 
mod echilibrat, a tuturor actorilor din cadrul lanțului de producție agroalimentar; 

13. reamintește că politicile publice existente și viitoare ar trebui să contribuie la inovație; 
consideră că ar trebui adoptată o abordare mai ambițioasă, centrată pe obiectivele esențiale 
și pe simplificarea semnificativă a sarcinilor administrative; subliniază, de asemenea, că 
eventualele modificări la nivelul sistemului administrativ și financiar ar trebui să sprijine o 
finanțare a inovării interdisciplinare, în temeiul mai multor politici și prin intermediul mai 
multor fonduri;
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