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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen raziskav in razvoja kot ključnega dejavnika za družbeno in gospodarsko 
blaginjo v Evropi, da bi okrepili teritorialno kohezijo; meni, da je treba izboljšati 
učinkovitost financiranja raziskav in tehnološkega razvoja na nacionalni in evropski ravni, 
zlasti v kmetijskem sektorju, ki je z družbeno-ekonomskega in okoljskega vidika ter z 
vidika varnosti preskrbe s hrano strateškega pomena;

2. glede na strategijo Evropa 2020 deli prepričanje, da je treba v zvezi s tem doseči njene
cilje glede pametne in trajnostne rasti ter cilj, da se poveča financiranje raziskav in razvoja 
in do leta 2020 doseže 3 % BDP;

3. meni, da se bo moralo kmetijstvo v prihodnjih desetletjih odzivati na posebne izzive: 
odzivanje na potrebe rastočega prebivalstva po hrani, ki jo bosta spremljali učinkovitejša 
raba virov in okolju prijaznejša praksa zaradi čedalje večjega pomanjkanja virov (voda, 
energija, degradacija tal itd.), pri čemer je treba upoštevati tudi potrebo po blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje (suša, poplave, višja slanost); meni, da ti izzivi 
pomenijo, da bo kmetijstvo v prihodnosti še bolj prizadeto zaradi znatnega upadanja 
števila kmetov in manjše raznovrstnosti poljščin; poudarja, da sta lokalna in regionalna 
raven primerni za razvijanje sinergij med politikami na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja ter kohezijsko politiko, kar bo vplivalo na gospodarsko in industrijsko dejavnost 
in na družbene prakse; poudarja pomen raziskav in ekoloških inovacij za bolj trajnostno, 
okolju prijazno in konkurenčno kmetijstvo na svetovni ravni;

4. poziva k okrepitvi raziskav, ki bodo spodbudile pametno uporabo bioloških (vzreja živali 
in gojenje rastlin ter njihovo zdravje in s tem povezani vložki, razpoložljivost biomase, 
gozdno gospodarstvo, odpadki) in fizičnih (raba zemljišč, neokrnjenost tal, razpoložljivost 
vode, podnebne spremembe) virov ter razvoj gospodarsko in okoljsko trajnostnih 
gospodarskih dejavnosti; meni, da je lahko Evropski sklad za kmetijstvo in razvoj 
podeželja ključen za razvoj raziskav in usposabljanja v kmetijstvu; vztraja, da je treba 
ohraniti vsaj sedanjo raven financiranja iz tega sklada; 

5. poziva države članice in Komisijo, naj povečajo finančne naložbe v neodvisne biotehniške 
in biotehnološke raziskave, da bi se lahko soočili z izzivom prehranske varnosti na 
globalni ravni;

6. meni, da bi morali pri raziskavah in inovacijah v zvezi z zdravjem rastlin in živali 
upoštevati možnost širjenja bolezni in drugih dejavnikov, ki preprečujejo rast, vključno s 
tistimi, ki izvirajo iz podnebnih sprememb; meni, da bo napredek v znanju na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in uporabe bioloških virov (mikrobnih, rastlinskih 
in živalskih) zagotovil osnovo za varnejše, ekološko učinkovitejše ter konkurenčnejše 
proizvode in storitve za kmetijstvo ter sorodne panoge; poudarja, da mora EU izkoristiti 
vse razpoložljive inovacije, da bi še naprej ostala konkurenčna na svetovnem trgu:

7. je zaskrbljen glede upočasnjene rasti kmetijske pridelave v povezavi s počasnejšim 
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napredkom na področju raziskav in inovacij v kmetijstvu; 

8. se zaveda ključne vloge raziskav in inovacij tako za zmanjševanje emisij CO2 v kmetijstvu 
kot za razvoj obnovljivih virov energij in povečanje učinkovitosti proizvodnje bioenergije, 
da bi zmanjšali vplive na agroživilski sektor;

9. meni, da je bistveno združiti naložbe v znanost z naložbami v spretnosti in znanja ljudi, da 
bi spodbujali sodobno kmetovanje in raznolikost podeželskih dejavnosti; storitve na 
področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja so bistvene prvine za spodbujanje na 
znanju temelječe rasti podjetij na podeželju, zato je treba storitve svetovanja in 
usposabljanja osredotočiti na spodbujanje inovacij na vseh ravneh (inovacije proizvodov, 
procesov in upravljanja); poudarja, da je treba predvsem pomagati mladim kmetom, da 
razvijejo znanja in spretnosti za uspešno upravljanje in vodenje kmetijskih podjetij;

10. meni, da je kmetijstvo medpanožna dejavnost, ki ji najbolj ustreza multidisciplinarno 
raziskovanje; kmetijstvo združuje raziskovalne dosežke številnih raziskovalnih področij, 
na primer tehnologije in znanosti o življenju, ter je precej odvisno od javnih politik; poleg 
tega meni, da je treba posvetiti posebno pozornost prenosu znanja in izkušenj med 
evropskimi kmeti s financiranjem programov študijskih obiskov za mlade kmete; 

11. za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja priporoča opredelitev in odpravo ovir 
za prenos rezultatov raziskav iz laboratorijev v faze razvoja, trženja in uporabe v 
kmetijsko-živilskih in kmetijsko-industrijskih verigah;

12. meni, da morajo biti raziskave in tehnološke inovacije usmerjene v zagotavljanje 
uravnotežene podpore za vse udeležence v agroživilski proizvodni verigi; 

13. poudarja, da bi morale sedanje in prihodnje javne politike prispevati k inovacijam; meni, 
da bi bilo treba sprejeti drznejši pristop s poudarkom na pomembnih ciljih in precejšnji 
poenostavitvi uprave; poudarja tudi, da bi morale morebitne spremembe upravnega in 
finančnega sistema podpreti večdisciplinsko financiranje inovacij iz naslova več politik in 
virov;
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