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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar forskningens och utvecklingens roll som en avgörande faktor 
för socialt och ekonomiskt välstånd i Europa som ska stärka den territoriala 
sammanhållningen. Parlamentet anser att finansieringen av forskning och teknisk 
utveckling bör bli mer effektiv på nationell nivå och EU-nivå, särskilt inom 
jordbrukssektorn, som är strategiskt viktig ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv och ur livsmedelsförsörjningssynpunkt.

2. Europaparlamentet instämmer i att Europa 2020-strategins mål om smart och hållbar 
tillväxt måste uppnås i detta sammanhang, liksom målet om att FoU-utgifterna ska öka till 
3 procent av BNP senast 2020.

3. Europaparlamentet anser att jordbruket kommer att ställas inför särskilda utmaningar 
under de kommande årtiondena, nämligen att tillgodose livsmedelsbehoven hos 
en växande befolkning genom att med mer resurseffektiva och ekologiskt hållbara 
brukningsmetoder bemöta den ökande resursknappheten (i fråga om vatten, energi, 
utarmning av marken etc.), med hänsyn till behovet att mildra och anpassa sig till 
verkningarna av klimatförändringarna (torka, översvämningar, högre salthalt).
Parlamentet anser att dessa utmaningar betyder att jordbruket i framtiden kommer att 
påverkas i ständigt högre grad eftersom utvecklingen går mot betydligt färre jordbrukare 
och minskad mångfald av grödor. Parlamentet påpekar att det bästa är att på lokal och 
regional nivå utveckla samverkanseffekter mellan politiken för forskning och teknisk 
utveckling och sammanhållningspolitiken, och att dessa samverkanseffekter kommer ha 
betydelse för den ekonomiska och industriella verksamheten och de sociala mönstren.
Parlamentet betonar vikten av forskning och miljöinnovation för ett mer hållbart, 
miljövänligt och konkurrenskraftigt jordbruk på internationell nivå.

4. Europaparlamentet efterlyser ökad forskning för att förbättra den intelligenta 
användningen av biologiska resurser (animalisk och vegetabilisk produktion, djurs och 
växters hälsa, insatsvaror i detta sammanhang, skogsskötsel, avfall) och fysiska resurser 
(markanvändning, markbevarande, tillgång till vatten, klimatförändringar) samt 
utvecklingen av ekonomiskt och ekologiskt hållbara ekonomiska verksamheter.
Parlamentet anser att EU:s fond för jordbrukets och landsbygdens utveckling kan ha stor 
betydelse för utvecklingen av forskning och utbildning inom jordbrukssektorn.
Parlamentet vidhåller att stödet måste ligga kvar på samma nivå som i dag.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera de ekonomiska 
investeringarna i oberoende bioteknisk och bioteknologisk forskning för att kunna möta 
den utmaning som den globala livsmedelsförsörjningen innebär.

6. Europaparlamentet anser att forskning och innovation på området växt- och djurhälsa bör 
beakta den eventuella ökningen av sjukdomar och andra tillväxthämmande faktorer, 
däribland de som är ett resultat av klimatförändringarna. De ökade kunskaperna inom 
hållbar förvaltning, produktion och användning av biologiska resurser (mikroorganismer, 
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växter och djur) kommer att skapa en grund för säkrare, miljöeffektivare och 
konkurrenskraftigare produkter och tjänster för jordbruket och näringsgrenar med 
anknytning till det. Parlamentet understryker att EU bör utnyttja alla tillgängliga 
innovationer för att kunna behålla sin konkurrenskraft på världsmarknaden.

7. Europaparlamentet konstaterar med oro att tillväxttakten inom jordbruksproduktionen 
avtar, mot bakgrund av den långsamma utvecklingen inom forskning och innovation 
inom jordbrukssektorn.

8. Europaparlamentet framhåller att forskning och innovation spelar en avgörande roll för 
både målsättningen att minska koldioxidutsläppen inom jordbruket och för framtagandet 
av förnybar energi och effektivare bioenergiproduktion med syftet att minska effekterna 
på jordbruks- och livsmedelsindustrin.

9. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att följa upp investeringarna i vetenskap 
med investeringar i människors kompetens i syfte att främja modernt jordbruk och 
en diversifiering av verksamheten på landsbygden. Utbildning och rådgivning är viktiga 
drivkrafter bakom en kunskapsbaserad tillväxt inom landsbygdens näringsliv. 
Rådgivningen och utbildningen måste därför huvudsakligen inrikta sig på att sporra till 
innovation på alla plan (produktinnovation, processinnovation och 
förvaltningsinnovation). Parlamentet betonar framför allt behovet av att ge stöd till unga 
jordbrukare som behöver tillägna sig nödvändiga kunskaper i administration och 
förvaltning av jordbruksföretag.

10. Europaparlamentet konstaterar att jordbruket är en mångsidig verksamhet som är bäst 
betjänt av tvärvetenskaplig forskning. Inom jordbruksverksamheten förenas forskningsrön 
från flera olika vetenskapsområden, såsom teknik och biovetenskaper, och verksamheten 
är starkt beroende av offentligt stöd. Parlamentet anser dessutom att överföring av 
kunskaper och erfarenhet mellan europeiska jordbrukare måste prioriteras genom 
finansiering av studiebesöksprogram för unga jordbrukare.

11. Europaparlamentet rekommenderar att man identifierar och undanröjer hindren för 
överföring av forskningsresultat från laboratorierna till utvecklingen, saluföringen och 
tillämpningen inom jordbruks-, livsmedels- och jordbruksindustrikedjorna för att öka 
jordbrukssektorns konkurrenskraft.

12. Europaparlamentet anser att forskning och teknisk innovation måste ha som mål att skapa 
väl avvägda former av stöd till alla aktörer i jordbruks- och livsmedelsindustrins 
produktionskedja.

13. Europaparlamentet erinrar om att dagens och framtidens offentliga politik bör bidra till 
innovation. Det bör tas ett djärvare grepp på problematiken, med tyngdpunkt vid viktiga 
målsättningar och en avsevärd förenkling av administrationen. Eventuella förändringar 
i det administrativa och finansiella systemet bör stödja en tvärvetenskaplig politik och 
en tvärvetenskaplig innovationsfinansiering.
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