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REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 21 oktober 2011
om forskningsinitiativet till gemensam programplanering ”Sammanlänkning av klimatkunskap för
Europa”
(2011/C 310/01)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTFÄRDAR DENNA
REKOMMENDATION

(4)

Forskning och innovation står i centrum för ovanstående
strategimål. I synnerhet behövs det bättre klimatprogno
ser för att ta itu med risken för framtida förändringar när
det gäller extrema händelsers frekvens och intensitet. Det
behövs också forskning för att utvärdera genomförbarhe
ten och konsekvenserna av de globala målen i Europa
och andra länder, samt för att beräkna den regionala
inverkan som dessa mål skulle få. Det behövs bättre kun
skap för att identifiera anpassnings- och begränsnings
alternativ och utvärdera potentiella fördelar, inverkan
och kostnader för dessa åtgärder jämfört med att inte
vidta några åtgärder.

(5)

Kunskapen om samhällets och ekosystemens sårbarhet
för och motståndskraft mot klimatriskerna är fortfarande
dålig. Kopplat till detta finns det ett behov av att bättre
förstå de grundläggande processer som styr det komplexa
klimatsystemet för att man lättare ska kunna upptäcka
klimatförändringarna och fastställa deras orsaker (mänsk
lig eller naturlig påverkan) samt skilja mellan klimatför
ändring och klimatvariationer.

(6)

Det behövs snabbt teknik för att begränsa klimatföränd
ringen, begrepp och mekanismer för att säkerställa de
kraftiga minskningar av koldioxidutsläppen som krävs
till 2050, inklusive forskning och innovation om för
nybara energikällor, avskiljning och lagring av koldioxid,
energi- och resurseffektivitet, alternativa bränslen, föränd
rad markanvändning, hållbar rörlighet, jordbruk och
skogsbruk samt minskade utsläpp av föroreningar som
påverkar människors hälsa eller miljön.

(7)

Klimattjänster för produktion, tillgänglighet och genom
förande av vetenskapsbaserade klimatprognoser bör

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 181, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Klimatförändring är en av vår tids största utmaningar. I
Köpenhamnsöverenskommelsen (1) erkänns tvåprocents
målet och det betonas att de globala utsläppen av växt
husgaser måste minska kraftigt och att det behövs åtgär
der för att minimera klimatförändringens effekter.

Den kommande femte utvärderingsrapporten från Mel
lanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), som
förväntas bli offentliggjord 2014, planerar att samman
ställa och utvärdera nya vetenskapliga rön för att tillhan
dahålla en gedigen vetenskapsbaserad grund för besluts
fattande med betoning på framtida klimatprognoser, re
gionala aspekter på klimatförändring och tillhörande be
dömning, utvärdering av de olika tillvägagångssätten för
att minska klimatförändringens effekter samt vilken roll
som varje sektor, t.ex. energi, transport, jordbruk och
industrin, spelar.

I Europa 2020-strategin framhålls behovet av att uppfylla
de utsläppsmål som redan har fastställts på unionsnivå
och det betonas att vi måste stärka våra ekonomiers
motståndskraft mot klimatriskerna och vår kapacitet för
förebyggande av och insatser vid katastrofer.

(1) UNFCCC (2009) Rapport till partskonferensen vid dess femtonde
möte som ägde rum i Köpenhamn den 7–19 december 2009.
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utvecklas. I detta hänseende krävs det forskning för att
förbättra och utveckla långsiktiga observationssystem, da
taanalyser, modeller och prognossystem över flera olika
tidsperioder och stödja inrättandet av framgångsrika part
nerskap mellan leverantörer och användare.

(8)

(9)

(10)

Den 26 maj 2010 (1) slog rådet (konkurrenskraft) fast att
”Sammanlänkning av klimatkunskap för Europa” är ett
område där gemensam programplanering skulle leda till
ett stort mervärde jämfört med de nuvarande fragmente
rade forskningsinsatserna i medlemsstaterna. I sina slut
satser framhöll rådet därför att ett initiativ till gemensam
programplanering måste lanseras och man uppmanade
kommissionen att bidra till att ett sådant upprättas. Rådet
bekräftade även att gemensam programplanering är en
process som sker under medlemsstaternas ledning och
med kommissionen som stöd. Den analys av nationella
forskningsaktiviteter som beskrivs i kommissionens ar
betsdokument bekräftar att det finns ett behov av bättre
samordning för att göra forskningen effektivare och öka
dess påverkan och för att utnyttja synergieffekter med
verksamhet som genomförs på EU-nivå genom att ut
veckla en gemensam strategisk forskningsagenda.

Klimatförändring och klimatrelaterad forskning är ett
nyckelområde inom Europeiska unionens ramprogram
för forskning, som spelar en mycket strategisk roll för
att stödja Europeiska unionens politiska process med
hänsyn till klimatförändringens globala dimension. Verk
samheter inom detta initiativ till gemensam programpla
nering måste noggrant samordnas med Europeiska unio
nens sjunde ramprogram och Europeiska unionens fram
tida program inom detta område, särskilt Horisont 2020,
ramprogrammet om forskning och innovation.

En gemensam programplanering för forskning om att
koppla samman kunskapen om klimatförändringarna
skulle bidra till att samordna forskningen inom detta
område och leda till ett fungerande europeiskt forsk
ningsområde om klimatförändring, vilket kommer att
stärka Europas ledarskap och konkurrenskraft vad gäller
forskningen inom detta område.

(11)

För att uppnå de mål som fastställs i denna rekommen
dation bör medlemsstaterna samarbeta med kommissio
nen för att undersöka vilka kommissionsinitiativ som kan
hjälpa dem att ytterligare utveckla och genomföra den
strategiska forskningsagendan.

(12)

För att kommissionen ska kunna rapportera till Europa
parlamentet och rådet om de framsteg som gjorts genom
alla initiativ till gemensam programplanering bör med
lemsstaterna regelbundet rapportera till kommissionen
om hur initiativet till gemensam programplanering ut
vecklas.

(1) 10246/10
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HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1. Medlemsstaterna uppmanas att utveckla en gemensam vision
om hur samarbete och samordning inom forskning på
unionsnivå kan bidra till att lösa den utmaning som begräns
ningen av och anpassningen till klimatförändringen utgör,
genom att koppla samman vetenskap, politik, ekonomi
och samhälle. Medlemsstaterna, och särskilt de länder i vilka
klimatförändringens effekter förväntas bli kraftiga, bör enga
gera sig fullt ut i denna uppgift.
2. Medlemsstaterna uppmanas att ta fram en fungerande ge
mensam strategisk forskningsagenda i vilken behov och
mål på medellång till lång sikt fastställs när det gäller kli
matförändringen. Den bör innehålla en genomförandeplan
med prioriteringar och tidslinjer samt en beskrivning av de
insatser, instrument och resurser som krävs för att genom
föra den.
3. Medlemsstaterna uppmanas att vidta följande åtgärder som
en del av den fungerande strategiska forskningsagendan och
genomförandeplanen:
a) Stärka informationsutbytet om relevanta regionala och
nationella program, forskningsaktiviteter och Europeiska
unionens samordnade forskningsprogram, även i syfte att
regelbundet uppdatera kartläggningen av den europeiska
forskningen inom detta område.
b) Utbyta information, resurser, bästa praxis, metoder och
riktlinjer.
c) Fastställa områden eller forskningsaktiviteter som skulle
gynnas av samordning, gemensamma ansöknings
omgångar eller genom en sammanslagning av resurser.
d) Fastställa de villkor för forskning som ska utföras gemen
samt på de områden som anges i led c.
e) Säkerställa samordning och utveckling av synergieffekter
med de existerande forsknings- och innovationssystemen
i Europeiska unionen, t.ex. ramprogrammet, inklusive åt
gärder före driftsättningen av den globala övervakningen
för miljö och säkerhet (GMES), klimat- och klimatrelate
rad forskning som utförs av gemensamma forsknings
centrumet (JRC) och Europeiska institutet för innovation
och teknik (EIT)/klimatkunskaps- och innovationsgruppen
(KIC), samt med forskning som får stöd av sammanhåll
ningspolitiken, andra tillhörande initiativ till gemensam
programplanering, samt med Europeiska unionens clea
ringcentral om anpassning som förvaltas av kommissio
nen och Europeiska miljöbyrån. Det bör utvecklas starka
kopplingar inom relevanta klimatförändringsområden
som inte särskilt omfattas av det nuvarande initiativet
om gemensam programplanering, nämligen utvecklingen
av begränsnings- och anpassningsalternativ, samt de ris
ker och möjligheter som är förbundna med klimatför
ändringsåtgärder.
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f) I lämpliga fall delning av befintliga forskningsinfrastruk
turer eller utveckling av nya resurser såsom samordnade
databanker eller utveckling av modeller för att undersöka
klimatförändringsprocesser och den inverkan som klimat
förändringen har.
g) Främjande av ett bättre samarbete mellan den offentliga
och den privata sektorn samt öppen innovation mellan
olika forskningsaktiviteter och verksamhetssektorer som
är kopplade till och påverkas av klimatförändringen.
h) Export och spridning av kunskap, innovation och tvärve
tenskapliga strategier, särskilt sådana som har relevans för
politiska beslut.
i) Ge den politiska beslutsfattande nivån, både på nationell
nivå och på EU-nivå, lämplig vetenskaplig information.
j) Upprätta ett lämpligt informationsutbyte med relevanta
internationella program.
k) Skapa nätverk mellan centra för forskning om klimatför
ändring, inklusive centra utanför det europeiska forsk
ningsområdet.
l) Förstärka gemensamma framtidsstudier.
4. Medlemsstaterna uppmanas att upprätthålla och ytterligare
utveckla en gemensam ledningsstruktur inom klimatföränd
ringsområdet som ska fastställa gemensamma villkor, regler
och förfaranden för samarbete och samordning samt över
vaka genomförandet av den strategiska forskningsagendan.
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5. Medlemsstaterna uppmanas att gemensamt genomföra den
strategiska forskningsagendan, bland annat genom sina na
tionella forskningsprogram eller annan nationell forskning, i
enlighet med de riktlinjer för ramvillkor för den gemen
samma programplaneringen som utarbetats av rådets hög
nivågrupp om gemensam programplanering (1).
6. Medlemsstaterna uppmanas att samarbeta med kommissio
nen för att undersöka eventuella kommissionsinitiativ som
kan hjälpa dem att utveckla och genomföra den strategiska
forskningsagendan och samordna de gemensamma program
men med andra unionsinitiativ på området.
7. Medlemsstaterna uppmanas att hålla nära kontakt med Stra
tegiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och
teknik (SFIC) när det gäller att utveckla och genomföra en
internationell dimension i den strategiska forskningsagendan
och säkerställa överensstämmelse med SFIC-initiativ och gen
temot tredjeländer.
8. Medlemsstaterna uppmanas att genom årliga lägesrapporter
regelbundet rapportera till kommissionen om hur initiativet
till gemensam programplanering utvecklas.

Utfärdad i Bryssel den 21 oktober 2011.
På kommissionens vägnar
Máire GEOGHEGAN-QUINN

Ledamot av kommissionen

(1) http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/voluntary_guidelines.pdf

