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HENSTILLINGER
KOMMISSIONENS HENSTILLING
af 28. april 2010
om initiativet til fælles programmering af forskningsindsatsen »Landbrug, fødevaresikkerhed og
klimaændringer«
(2010/253/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(7)

Landbrugssektoren i tropiske og subtropiske lande,
navnlig i Afrika syd for Sahara, er meget sårbar over
for klimaændringer, og enhver alvorlig fødevarekrise i
disse regioner vil have konsekvenser for Europa.

(8)

Der er behov for samordnede aktioner til forhindring af,
at disse kombinerede risici medfører varig skade, og med
henblik på at opnå en bæredygtig fødevareforsyning
under klimaforhold, der ændrer sig.

(9)

Dette initiativ til fælles programmering er også relevant i
forbindelse med udviklingen af den fælles landbrugs
politik.

(10)

På et møde den 3. december 2009 anerkendte Rådet
(konkurrenceevne) »Landbrug, fødevaresikkerhed og
klimaændringer« som et område, hvor fælles programme
ring vil medføre en betydelig merværdi for medlemssta
ternes nuværende fragmenterede forskningsprojekter. Der
blev derfor vedtaget konklusioner om anerkendelse af
behovet for at iværksætte et initiativ til fælles program
mering på området, og Kommissionen blev opfordret til
at deltage i udarbejdelsen af dette initiativ. Rådet under
stregede endvidere, at fælles programmering er en proces,
der iværksættes af medlemsstaterne med Kommissionen
som koordinerende instans.

(11)

Fælles programmering af forskning inden for landbrug,
fødevaresikkerhed og klimaændringer vil fremme
samlingen af færdigheder, viden og ressourcer med
henblik på at udvikle forskningen for at løfte udfor
dringen med fødevaresikkerhed og truslen fra klima
ændringerne, den globale befolkningstilvækst og efter
spørgslen efter fødevarer og nonfoodprodukter.

(12)

For at nå de mål, der opstilles i denne henstilling, bør
medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen om at
udforske mulige initiativer fra Kommissionens side med
henblik på at bistå medlemsstaterne med at udforme og
gennemføre den strategiske forskningsdagsorden.
Medlemsstaterne bør også samarbejde med Den Stående
Komité for Landbrugsforskning for at sikre koordine
ringen af aktiviteterne under den fælles programmering
med den bredere forskningsdagsorden inden for land
brug.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 181, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Klimaforandringer udgør en alvorlig trussel for land
brugs- og skovbrugssektorerne, der er direkte afhængige
af klimabetingelser, mens emissioner fra landbrug i
Unionen udgør 14 % af de globale drivhusgasemissioner.

(2)

Klimaændringer udgør en af hovedudfordringerne for
landbruget i forbindelse med brødfødning af verdens
befolkning, der anslås til at nå 9 milliarder inden 2050.

(3)

Den globale efterspørgsel efter fødevarer vil formodentlig
stige med 50 % inden 2030 og fordobles inden 2050 i
en periode, hvor efterspørgslen efter biomasse til
nonfoodformål forventes at stige kraftigt.

(4)

Landbruget og skovbruget står over for en betydeligt
stigende efterspørgsel efter nonfoodprodukter i form af
biomasse som følge af forebyggende foranstaltninger i
andre sektorer og behovet for at skifte til en lavkulstof
økonomi.

(5)

(6)

Globale beholdninger af en række hovednæringsmidler er
blevet mindre, og stigende fødevarepriser (f.eks. som dem
i 2008) kommer i fremtiden sandsynligvis til at fore
komme hyppigere, hvis den stigende efterspørgsel ikke
konsekvent kan efterkommes gennem forsyninger.

Klimaændringer kan have konsekvenser for dyrknings
udbytte, husdyrproduktion og produktionsstedets place
ring og være afgørende for landbrugsbedrifters indtje
ning, arealanvendelsen og økonomien i landdistrikterne
i visse dele af Unionen.
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Medlemsstaterne bør jævnligt aflægge rapport til
Kommissionen om, hvordan gennemførelsen af initiativet
til fælles programmering skrider frem, således at
Kommissionen kan aflægge rapport til Europa-Parla
mentet og Rådet —

f) i påkommende tilfælde dele eksisterende forskningsinfra
strukturer eller udvikle nye systemer

g) eksportere og udbrede viden, innovation og tværfaglige
tilgange til andre dele af Europa og verden og sikre, at
forskningsresultater til forbedring af Europas konkurren
ceevne og politikudformning udnyttes effektivt

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1. Medlemsstaterne opfordres til at udarbejde en fælles vision
om, hvordan samarbejde og koordinering inden for forsk
ning på EU-plan kan løfte udfordringen med fødevaresik
kerhed og truslen fra klimaændringerne, den globale befolk
ningstilvækst og efterspørgslen efter fødevarer og nonfood
produkter.

2. Medlemsstaterne opfordres til at iværksætte en fælles stra
tegisk forskningsdagsorden til fastsættelse af forsknings
behov og -mål på mellemlang og lang sigt inden for føde
varesikkerhed gennem tilpasning til og forebyggelse af
klimaændringernes konsekvenser for landbruget. Den stra
tegiske forskningsdagsorden bør indeholde en implemente
ringsplan til fastsættelse af prioriteter og tidsfrister og
udformning af de foranstaltninger, instrumenter og
ressourcer, der er nødvendige i forbindelse med gennem
førelsen heraf.

3. Medlemsstaterne opfordres til at inddrage følgende foran
staltninger som del i den strategiske forskningsdagsorden
og implementeringsplanen:

a) finde frem til og udveksle oplysninger om relevante
nationale programmer og forskningsaktiviteter

b) styrke kapaciteten inden for fælles fremtidsstudier og
teknologivurdering med henblik på at sikre, at opduk
kende og nye trusler konstant overvåges og indberettes
med jævne mellemrum

c) udveksle information, ressourcer,
metoder og retningslinjer
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bedste

praksis,

d) udpege områder eller forskningsaktiviteter, der vil drage
fordel af koordinering eller fælles forslagsindkaldelser
eller samling af ressourcer

e) fastsætte forskningsprocedurerne, der skal gennemføres i
fællesskab på områderne som omtalt i litra d)

h) fremme bedre samarbejde mellem den offentlige og den
private sektor og åben innovation mellem forskellige
erhvervssektorer

i) tage højde for behovsændringerne hos forbrugere og i
landbrugsindustrien i Unionen i forbindelse med udar
bejdelsen af mål for hermed forbundne programmer.

4. Medlemsstaterne opfordres til at oprette et fælles forvalt
ningsorgan inden for landbrug, fødevaresikkerhed og klima
ændringer med mandat til at opstille fælles betingelser,
regler og procedurer for samarbejde og koordinering og
til at overvåge gennemførelsen af den strategiske forsk
ningsdagsorden.

5. Medlemsstaterne opfordres til i fællesskab at gennemføre
den strategiske forskningsdagsorden, herunder gennem
deres nationale forskningsprogrammer eller andre nationale
forskningsaktiviteter.

6. Medlemsstaterne opfordres til at samarbejde med Kommis
sionen om at udforske mulige initiativer fra Kommissionens
side med det formål at bistå medlemsstaterne med at
udforme og gennemføre den strategiske forskningsdags
orden og koordinere fælles programmering med andre
EU-foranstaltninger på området.

7. Medlemsstaterne opfordres til at samarbejde med Kommis
sionen om at finde frem til mulige måder at inddrage land
brugssamfundet og andre interesserede parter i anvendelsen
af de opnåede resultater og overvejelser om, hvordan initia
tivet til fælles programmering integreres bedst muligt i
udviklingen af den fælles landbrugspolitik.

8. Medlemsstaterne opfordres til at samarbejde med Kommis
sionen om at anvende alle relevante innovationspolitiske
instrumenter med henblik på at fremme overførsel af forsk
ningsresultater til produkter og tjenesteydelser, navnlig at
give små og mellemstore virksomheder, herunder land
brugsbedrifter, adgang til alle former for innovation.
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9. Medlemsstaterne opfordres til at samarbejde med Kommissionen om at udforske mulige former for
samråd og samarbejde om dette emne med passende organer eller grupper på internationalt plan.
10. Medlemsstaterne opfordres til at samarbejde med Den Stående Komité for Landbrugsforskning for at
sikre koordineringen af aktiviteterne under den fælles programmering med den bredere forskningsdags
orden inden for landbrug.
11. Medlemsstaterne opfordres til jævnligt at aflægge rapport til Kommissionen om, hvordan gennem
førelsen af initiativet til fælles programmering skrider frem.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2010.
På Kommissiones vegne
Máire GEOGHEGAN-QUINN

Medlem af Kommissionen
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