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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje úlohu výskumu a vývoja ako kľúčového faktora sociálnej a hospodárskej 
prosperity v Európe s cieľom posilnenia územnej súdržnosti; domnieva sa, že na 
vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ by sa mala zvýšiť účinnosť financovania výskumu 
a technologického vývoja, najmä v odvetví poľnohospodárstva, ktoré má strategický 
význam v spoločensko-hospodárskom a environmentálnom zmysle, ako aj v súvislosti 
s potravinovou bezpečnosťou;

2. pripája sa, v kontexte stratégie Európa 2020, k postoju, že v tejto súvislosti je potrebné 
splniť jej ciele inteligentného a udržateľného rastu, ako aj k cieľu zvýšiť výdavky na 
výskum a vývoj tak, aby v roku 2020 dosiahli úroveň 3 % HDP;

3. domnieva sa, že v rámci poľnohospodárstva sa bude v nadchádzajúcich desaťročiach 
potrebné zamerať na riešenie osobitných výziev: zabezpečenie výživy pre čoraz väčší 
počet obyvateľov s využitím postupov, ktoré sú efektívnejšie a udržateľnejšie z hľadiska 
životného prostredia vzhľadom na čoraz väčší nedostatok zdrojov (voda, energia, 
degradácia pôdy), pričom sa bude musieť zohľadniť potreba zmierňovať účinky zmeny 
klímy (sucho, záplavy, vyššia slanosť vody) a prispôsobovať sa im; domnieva sa, že tieto 
výzvy znamenajú, že v budúcnosti bude poľnohospodárstvo ešte viac postihnuté zmenami, 
napríklad značným poklesom počtu poľnohospodárov a nižšou rozmanitosťou plodín; 
pripomína, že miestna a regionálna úroveň je vhodná na vytváranie synergie medzi 
politikami v oblasti výskumu a technologického vývoja a politikou súdržnosti, čo bude 
mať vplyv na hospodárske a priemyselné činnosti a na sociálnu prax; zdôrazňuje význam 
výskumu a ekologických inovácií pre vytvorenie udržateľnejšieho, ekologickejšieho a na 
celosvetovej úrovni konkurencieschopnejšieho poľnohospodárstva;

4. požaduje intenzívnejší výskum s cieľom rozšíriť inteligentné používanie biologických 
(živočíšna a rastlinná výroba a zdravie a ich vstupy, dostupnosť biomasy, lesné 
hospodárstvo, odpad) a fyzických (využívanie pôdy, celistvosť pôdy, dostupnosť vody, 
zmena klímy) zdrojov a realizáciu hospodársky a environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností; domnieva sa, že Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka môže mať kľúčovú úlohu pri rozvoji výskumu a odbornej prípravy v odvetví 
poľnohospodárstva; trvá na tom, aby sa tento fond zachoval prinajmenšom na súčasnej 
úrovni financovania; 

5. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvýšili objem finančných investícií do nezávislého 
biotechnického a biotechnologického výskumu v záujme riešenia výzvy celosvetovej 
potravinovej bezpečnosti;

6. domnieva sa, že výskum a vývoj v oblasti rastlinného a živočíšneho zdravia by mal 
zohľadňovať možné šírenie ochorení a iných  faktorov brzdiacich rast vrátane faktorov 
vyplývajúcich zo zmeny klímy; pokrok v poznatkoch o trvalo udržateľnom riadení, 
výrobe a využívaní biologických zdrojov (mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych) 
poskytne základ pre bezpečnejšie, ekologicky efektívne a konkurencieschopné produkty a 
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služby pre poľnohospodárstvo a súvisiace odvetvia; poukazuje na to, že EÚ musí využívať 
všetky dostupné inovácie, ak si má udržať na svetovom trhu konkurencieschopnosť;

7. so znepokojením berie na vedomie pokles intenzity rastu poľnohospodárskej výroby, a to 
na základe pomalšieho pokroku v oblasti výskumu a inovácií v poľnohospodárstve; 

8. uznáva kľúčovú úlohu výskumu a inovácií, a to jednak pre splnenie cieľa znižovania
emisií CO2 v poľnohospodárstve, a tiež pre rozvoj energií z obnoviteľných zdrojov a 
zvýšenie účinnosti výroby bioenergie s cieľom zmenšiť vplyv na agropotravinársky 
sektor;

9. považuje za kľúčové, aby sa investície do vedy spájali s investíciami do zručností ľudí 
s cieľom podporovať moderné poľnohospodárstvo a diverzifikáciu aktivít na vidieku; 
vzdelávanie, odborná príprava a poradenské služby sú základnými prvkami, ktoré 
podporujú rast podnikov vo vidieckych oblastiach založený na vedomostiach; je preto 
potrebné zamerať sa na poradenské a vzdelávacie služby v snahe o inováciu na všetkých 
úrovniach (inovácia produktov, procesov a riadenia); predovšetkým zdôrazňuje, že je 
potrebné podporovať mladých poľnohospodárov pri rozvoji schopností potrebných na 
správu a riadenie poľnohospodárskych podnikov;

10. konštatuje, že poľnohospodárstvo je interdisciplinárna činnosť a najlepšie mu poslúži 
multidisciplinárny výskum. Poľnohospodárska činnosť spája výsledky výskumu z 
viacerých oblastí, napr. technologický výskum a výskum vo vedách o živej prírode, a 
závisí do veľkej miery od verejných politík; okrem toho sa domnieva, že je zásadne 
dôležité, aby bolo prioritou šírenie znalostí a skúsenosti medzi európskymi 
poľnohospodármi prostredníctvom financovania programov študijných návštev pre 
mladých poľnohospodárov; 

11. odporúča, v záujme zlepšenia konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, určiť a odstrániť 
prekážky transferu výsledkov výskumu z laboratórií do fázy rozvoja, komercializácie a 
ich aplikácie v agropotravinárskom a agropriemyselnom reťazci;

12. domnieva sa, že výskum a technologické inovácie musia byť zamerané na zabezpečenie 
vyvážených foriem podpory všetkých článkov reťazca agropotravinárskej výroby; 

13. pripomína, že existujúce a budúce verejné politiky by mali prispievať k inovácii; treba si 
osvojiť odvážnejší prístup s dôrazom na najdôležitejšie ciele a značné zjednodušenie 
správy; možné zmeny v administratívnom a finančnom systéme by mali podporiť 
multidisciplinárnu prierezovú politiku a financovanie inovácie z fondov;
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