4.5.2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/27

RECOMANDĂRI
RECOMANDAREA COMISIEI
din 28 aprilie 2010
privind inițiativa de programare în comun a cercetării „Agricultura, siguranța aprovizionării cu
alimente și schimbările climatice”
(2010/253/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(7)

Sectorul agricol al țărilor tropicale și subtropicale, în
special în Africa subsahariană, este extrem de vulnerabil
la schimbările climatice și orice criză majoră a
alimentelor în aceste regiuni va afecta Europa.

(8)

Pentru a preveni producerea de daune ireversibile de către
aceste riscuri combinate și pentru a se obține o aprovi
zionare cu alimente durabilă în contextul unor condiții
climatice în continuă schimbare, sunt necesare acțiuni
concertate.

(9)

Această inițiativă de programare în comun prezintă
relevanță și pentru dezvoltarea politicii agricole comune.

(10)

În cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2009, Consiliul
Competitivitate a recunoscut că „Agricultura, siguranța
aprovizionării cu alimente și schimbările climatice”
reprezintă un domeniu în care programarea în comun
ar aduce un plus de valoare important față de eforturile
actuale, fragmentate, întreprinse de statele membre în
domeniul cercetării. Prin urmare, acesta a adoptat
concluzii în care recunoștea necesitatea lansării unei
inițiative de programare în comun în materie și prin
care invita Comisia să contribuie la pregătirea acesteia.
De asemenea, Consiliul a reafirmat că programarea în
comun este un proces condus de statele membre,
Comisia având rolul de facilitator.

(11)

Programarea în comun a cercetării în domeniul agri
culturii, al siguranței aprovizionării cu alimente și al
schimbărilor climatice ar încuraja punerea în comun a
competențelor, cunoștințelor și resurselor pentru a
avansa cercetările în vederea dezvoltării unei abordări
privind provocarea reprezentată de siguranța aprovi
zionării cu alimente și pentru amenințările pe care le
constituie schimbările climatice, creșterea populației
mondiale și cererea de produse alimentare și neali
mentare.

(12)

Pentru a îndeplini obiectivele stabilite în prezenta reco
mandare, statele membre trebuie să coopereze cu
Comisia în vederea studierii unor posibile inițiative ale
Comisiei destinate să asiste statele membre la elaborarea
și implementarea agendei strategice de cercetare. Statele
membre trebuie, de asemenea, să coopereze cu Comitetul
permanent pentru cercetarea agricolă pentru a asigura
coordonarea activităților de programare în comun cu
agenda mai amplă privind cercetarea agricolă.

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 181,

întrucât:

(1)

Sectorul agriculturii și cel al silviculturii sunt foarte
expuse schimbărilor climatice, deoarece depind în mod
direct de condițiile climatice, iar emisiile generate de agri
cultură în Uniune totalizează 14 % din emisiile de gaze
cu efect de seră la nivel global.

(2)

Schimbările climatice reprezintă una dintre principalele
probleme cu care se confruntă agricultura pentru a
hrăni populația globului, care se preconizează că va
ajunge la 9 miliarde de oameni până în anul 2050.

(3)

Se așteaptă ca cererea mondială de alimente să crească cu
50 % până în 2030 și să se dubleze până în 2050, într-o
perioadă în care se estimează că cererea de biomasă
destinată unor utilizări nealimentare va spori foarte mult.

(4)

Agricultura și silvicultura se confruntă cu o creștere
importantă a cererii de biomasă pentru utilizări neali
mentare, influențată de eforturile de reducere din alte
sectoare și de necesitatea trecerii la o economie cu
emisii scăzute de carbon.

(5)

Rezervele mondiale de anumite produse alimentare de
bază au scăzut, iar creșterile vertiginoase ale prețurilor
alimentelor (cum au fost cele din cursul anului 2008)
ar putea deveni mult mai frecvente dacă cererea în
creștere nu este contrabalansată de o ofertă corespun
zătoare.

(6)

Schimbările climatice pot afecta productivitatea culturilor
agricole, gestionarea efectivelor de animale și localizarea
activităților de producție, având consecințe importante
asupra veniturilor din agricultură, a utilizării terenurilor
și a economiilor rurale în anumite părți ale Uniunii.
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Statele membre trebuie să raporteze regulat Comisiei cu
privire la progresele înregistrate în cadrul acestei inițiative
de programare în comun, astfel încât Comisia să poată
prezenta rapoarte Parlamentului European și Consiliului,
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(g) exportarea și diseminarea cunoștințelor, a inovațiilor și
a abordărilor interdisciplinare către alte regiuni din
Europa și din lume, precum și asigurarea utilizării
eficiente a rezultatelor cercetării pentru a ameliora
competitivitatea și politicile europene;

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Statele membre sunt încurajate să creeze o viziune comună
asupra modului în care cooperarea și coordonarea în
domeniul cercetării la nivelul Uniunii pot contribui la
abordarea provocării reprezentate de siguranța alimentară
și a amenințărilor pe care le constituie schimbările
climatice, creșterea populației mondiale și cererea de
produse alimentare și nealimentare.

2. Statele membre sunt încurajate să elaboreze o agendă stra
tegică de cercetare comună care să stabilească necesități și
obiective de cercetare pe termen mediu și lung în domeniul
siguranței alimentare, prin adaptarea la schimbările
climatice în agricultură și prin atenuarea acestora. Agenda
strategică de cercetare ar trebui să conțină un plan de
implementare care să stabilească priorități și orizonturi de
timp și să precizeze acțiunile, instrumentele și resursele
necesare pentru implementarea agendei strategice de
cercetare.

3. Statele membre sunt încurajate să includă următoarele
acțiuni în cadrul agendei strategice de cercetare și al
planului de implementare:

(a) identificarea și schimbul de informații cu privire la
programele și activitățile de cercetare relevante de la
nivel național;

(b) consolidarea capacităților comune de analiză pros
pectivă și de evaluare tehnologică, pentru a asigura că
amenințările nou-apărute sunt monitorizate în mod
constant și fac obiectul unor rapoarte regulate;

(c) schimbul de informații, resurse, bune practici, meto
dologii și orientări;

(d) identificarea domeniilor sau a activităților de cercetare
care ar putea beneficia de pe urma coordonării, a
cererilor comune de propuneri sau a punerii în
comun a resurselor;

(e) definirea procedurilor de realizare în comun a cercetării
în domeniile menționate la litera (d);

(f) acolo unde este oportun, punerea în comun a infras
tructurilor de cercetare existente sau crearea unora noi;

(h) încurajarea unei colaborări mai bune între sectorul
public și cel privat, alături de inovarea deschisă între
diferite sectoare comerciale;

(i) luarea în considerare a nevoilor în continuă schimbare
ale consumatorilor și a celor ale industriei agroali
mentare din Uniune în momentul stabilirii obiectivelor
programelor conexe.

4. Statele membre sunt încurajate să instituie o structură
administrativă comună în domeniul agriculturii, siguranței
alimentare și schimbărilor climatice, autorizată să stabi
lească reguli, condiții și proceduri comune de cooperare și
coordonare și să monitorizeze implementarea agendei stra
tegice de cercetare.

5. Statele membre sunt încurajate să implementeze în comun
agenda strategică de cercetare, inclusiv prin programele de
cercetare naționale sau prin alte activități de cercetare la
nivel național.

6. Statele membre sunt încurajate să coopereze cu Comisia în
vederea studierii unor posibile inițiative ale Comisiei
destinate să asiste statele membre la elaborarea și imple
mentarea agendei strategice de cercetare și în vederea coor
donării programelor comune cu alte inițiative ale Uniunii în
acest domeniu.

7. Statele membre sunt încurajate să coopereze cu Comisia
pentru a studia posibile forme de implicare a comunității
agricole și a altor părți interesate în aplicarea rezultatelor
obținute și pentru a lua în considerare modalități optime de
integrare a inițiativei de programare în comun în
dezvoltarea politicii agricole comune.

8. Statele membre sunt încurajate să coopereze cu Comisia în
ceea ce privește utilizarea tuturor instrumentelor relevante
ale politicii în domeniul inovării pentru a facilita trans
formarea rezultatelor cercetării în produse și servicii și în
special în ceea ce privește modul optim de a face ca toate
formele de inovație să fie accesibile întreprinderilor mici și
mijlocii, inclusiv agricultorilor.
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9. Statele membre sunt încurajate să coopereze cu Comisia în vederea studierii unor posibile forme de
consultare și cooperare pe această temă cu organisme sau grupuri la nivel internațional corespun
zătoare.
10. Statele membre sunt încurajate să coopereze cu Comitetul permanent pentru cercetarea agricolă pentru
a asigura coordonarea activităților de programare în comun cu agenda mai amplă privind cercetarea
agricolă.
11. Statele membre sunt încurajate să raporteze regulat Comisiei cu privire la progresele înregistrate în
cadrul acestei inițiative de programare în comun.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2010.
Pentru Comisie
Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membru al Comisiei
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