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ПРЕПОРЪКИ
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА
от 28 април 2010 година
относно инициативата за съвместно планиране на научните изследвания на тема „Здравословно
хранене за здравословен живот“
(2010/250/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(7)

Съвместното планиране на научните изследвания в
областта на храненето и здравето би подпомогнало коор
динирането на изследванията, свързани с въздействието на
начина на живот и храненето върху здравето, оказвайки
съществен принос към изграждането на напълно
оперативно
Европейско
научноизследователско
пространство за профилактика на заболяванията,
свързани с начина на хранене, и засилвайки водещата
позиция и конкурентоспособността на научноизследова
телските дейности в тази област.

(8)

За да бъдат ефективни съвместните им усилия в областта
на храненето и здравето, държавите-членки следва да
разработят и приложат програма за стратегически
научни изследвания, основана на общ подход към профи
лактиката на заболяванията, свързани с начина на
хранене.

(9)

За осигуряване на ефективно управление на бъдещите
общи действия държавите-членки следва да изградят
обща управленска структура, насочена към изготвянето
на общи условия, правила и процедури за сътрудничество
и координация и към наблюдение на изпълнението на
програмата за стратегически научни изследвания.

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 181, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

Здравето на гражданите е от първостепенно значение за
израстването и благоденствието на Съюза.

(2)

През последните три десетилетия бе отчетено драстично
увеличение на равнището на наднормено тегло и затлъс
тяване сред населението на ЕС и най-вече сред децата.

(3)

Сред населението на ЕС се наблюдава се все по-силна
тенденция към нездравословно хранене и ниска
физическа активност.

(4)

Все повече зачестяват случаите на хронични болести, като
сърдечносъдови заболявания, хипертония, диабет тип 2,
инфаркти, някои видове рак, мускулно-скелетни
увреждания и дори някои психични заболявания.

(5)

Ако бъдат
свързани с
свързани с
около 80 %
инфаркти и
рак.

елиминирани общите рискови фактори,
начина на живот, включително факторите,
начина на хранене, могат да се избегнат
от случаите на сърдечносъдови заболявания,
диабет тип 2, както и 40 % от случаите на

(10)

За постигането на заложените в настоящата препоръка
цели държавите-членки следва да сътрудничат на
Комисията за проучване на възможните инициативи,
които Комисията би могла да подеме, за да ги подпомогне
при разработването и изпълнението на програмата за стра
тегически научни изследвания.

(6)

На заседанието си от 3 декември 2009 г. Съветът по
конкурентоспособност утвърди „Здравеопазване, храни и
превенция на свързаните с храненето заболявания“
(впоследствие това заглавие бе променено на „Здра
вословно хранене за здравословен живот“) като област, в
която съвместното планиране би се отразило изклю
чително благотворно върху засега разпокъсаните научно
изследователски усилия на държавите-членки. В резултат
на това той прие заключения, в които призна необходи
мостта от инициатива за съвместно планиране по този
въпрос и прикани Комисията да съдейства за подготовката
на тази инициатива. Съветът потвърди също, че
съвместното планиране е процес, предвождан от
държавите-членки, в който Комисията има помощна
функция.

(11)

За да може Комисията да докладва на Европейския
парламент и на Съвета, държавите-членки следва да
докладват редовно на Комисията относно напредъка,
отбелязан по съвместното планиране,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1. Държавите-членки се насърчават да разработят обща визия
относно начина, по който сътрудничеството и координацията
в областта на научните изследвания на равнище ЕС могат да
подобрят профилактиката на заболяванията, свързани с
начина на хранене.
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2. Държавите-членки се насърчават да разработят програма за
стратегически научни изследвания, която поставя средно- и
дългосрочни научноизследователски потребности и цели в
областта на профилактиката на заболяванията, свързани с
начина на хранене. Програмата за стратегически научни
изследвания трябва да съдържа план за прилагането ѝ със
заложени в него приоритети и график, както и необходимите
за изпълнението на програмата действия, инструменти и
ресурси.
3. Държавите-членки се насърчават да включат следните
действия като част от програмата за стратегически научни
изследвания и от плана за нейното прилагане:
а) определяне и обмен на информация относно съответните
национални програми и научноизследователски дейности;
б) открояване на областите или научноизследователските
дейности, които биха извлекли полза от координирането
или съвместните покани за предложения или съсредото
чаването на ресурсите;
в) обмен на информация, ресурси, най-добри практики,
методи и указания, най-вече по време на създаването на
многобройни групи и клинични изследвания;
г) определяне на процедурите, включително критериите за
качество, за съвместни научни изследвания в областите,
посочени в буква б);
д) споделяне, където е подходящо, на
ноизследователска инфраструктура
нови средства, като координирани
биологични материали или модели
данни към хора;

съществуващата науч
или разработване на
бази данни, банки с
за екстраполиране на

е) износ и разпространение на знания, иновации и интер
дисциплинарни подходи, както и гарантиране на ефек
тивното използване на резултатите от научните
изследвания за поощряване на европейската конкурентос
пособност и изготвянето на политиките;
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ж) насърчаване и подпомагане на по-тясното сътрудничество
между публичния и частния сектор, заедно с отворен
достъп до иновациите между различни бизнес сектори;
з) създаване на мрежа между съществуващите центрове,
специализирани най-вече в науката за потребителите,
храненето и преработвателните технологии.
4. Държавите-членки се насърчават да изградят обща управ
ленска структура в областта на профилактиката на заболя
ванията, свързани с начина на хранене, която е насочена
към изготвянето на общи условия, правила и процедури за
сътрудничество и координация, и към наблюдение на изпъл
нението на програмата за стратегически научни изследвания.
5. Държавите-членки се насърчават да приложат съвместно
програмата за стратегически научни изследвания, вклю
чително посредством своите национални научноизследова
телски програми или други национални научноизследова
телски дейности.
6. Държавите-членки се насърчават да си сътрудничат с
Комисията с оглед на проучване на възможните инициативи,
които Комисията би могла да подеме, за да ги подпомогне
при разработването и изпълнението на програмата за страте
гически научни изследвания и с оглед на координиране на
съвместните програми с други инициативи на Съюза в тази
област.
7. Държавите-членки се насърчават да докладват редовно на
Комисията за отбелязания напредък по тази инициатива за
съвместно планиране.

Съставено в Брюксел на 28 април 2010 година.
За Комисията
Máire GEOGHEGAN-QUINN

Член на Комисията

