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REKOMMENDATIONER
KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 28 april 2010
om initiativet för gemensam programplanering för forskning ”jordbruk, livsmedelstrygghet och
klimatförändringar”
(2010/253/EU)
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(7)

Jordbrukssektorn i tropiska/subtropiska länder, framför
allt i Afrika söder om Sahara, är mycket sårbar för kli
matförändringar och en större livsmedelskris i dessa om
råden skulle även påverka Europa.

(8)

Det krävs samlade åtgärder för att förhindra att dessa
risker leder till oåterkallelig skada och för att möjliggöra
en hållbar livsmedelsförsörjning under förändrade klimat
förhållanden.

(9)

Detta initiativ för gemensam programplanering har även
betydelse för den gemensamma jordbrukspolitikens ut
veckling.

(10)

Vid sitt möte den 3 december 2009 slog rådet (konkur
renskraft) fast att jordbruk, livsmedelstrygghet och kli
matförändringar utgör ett område där gemensam pro
gramplanering skulle leda till ett stort mervärde jämfört
med de nuvarande fragmenterade forskningsinsatserna i
medlemsstaterna. I sina slutsatser framhöll rådet därför
att ett initiativ för gemensam programplanering måste
lanseras och uppmanade kommissionen att bidra till upp
rättandet av ett sådant. Rådet bekräftade även att gemen
sam programplanering är en process som sker under
medlemsstaternas ledning och där kommissionen
fungerar som stöd.

(11)

Gemensam programplanering inom forskningen om
jordbruk, livsmedelstrygghet och klimatförändringar
skulle göra det möjligt att samla kompetens, kunskaper
och resurser och främja forskningen om livsmedelstrygg
het och det hot som klimatförändringar, global befolk
ningsökning och efterfrågan på livsmedel och andra pro
dukter än livsmedel utgör.

(12)

För att uppnå de mål som fastställs i denna rekommen
dation bör medlemsstaterna tillsammans med kommis
sionen undersöka vilka kommissionsinitiativ som kan
hjälpa dem att utveckla och genomföra den strategiska
forskningsagendan. Medlemsstaterna bör även tillsam
mans med ständiga kommittén för jordbruksforskning
se till att gemensamma programplaneringsinsatser sam
ordnas i en mer omfattande forskningsagenda för jord
bruk.

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

av följande skäl:

(1)

Jordbruks- och skogsbrukssektorerna är mycket utsatta
för klimatförändringar eftersom de är direkt beroende
av klimatförhållandena. Samtidigt utgör utsläppen från
jordbruket inom unionen 14 procent av de globala ut
släppen av växthusgaser.

(2)

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna
som jordbruket står inför när det gäller att förse världens
befolkning, som beräknas uppgå till 9 miljarder år 2050,
med livsmedel.

(3)

Den globala efterfrågan på livsmedel förväntas ha ökat
med 50 procent år 2030 och dubblerats år 2050, sam
tidigt som efterfrågan på biomassa som inte används som
livsmedel beräknas öka kraftigt.

(4)

Jordbruk och skogsbruk måste tillgodose en kraftigt
ökande efterfrågan på biomassa som inte används som
livsmedel på grund av begränsande åtgärder i andra sek
torer och behovet av att övergå till en koldioxidsnål
ekonomi.

(5)

De globala lagren av vissa baslivsmedel har minskat och
pristoppar (såsom under 2008) kan komma att bli van
ligare om den ökade efterfrågan inte kan tillgodoses av
tillgången.

(6)

Klimatförändringar kan påverka skördeutfall, boska
psskötsel och produktionens placering, vilket kan få stora
konsekvenser för jordbrukens inkomster, markanvänd
ningen och landsbygdsekonomierna i vissa delar av unio
nen.
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För att kommissionen ska kunna rapportera till Europa
parlamentet och rådet bör medlemsstaterna regelbundet
rapportera till kommissionen om hur initiativet utvecklas.
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g) Export och spridning av kunskap, innovation och tvär
vetenskapliga strategier till andra delar av Europa och
världen och säkerställande av effektiv användning av
forskningsresultat för att förbättra konkurrenskraften
och beslutsfattandet i Europa.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1. Medlemsstaterna uppmanas att utforma en gemensam vi
sion av hur samarbete och samordning inom forskningen
på unionsnivå kan hantera livsmedelstrygghet och det hot
som klimatförändringar, global befolkningsökning och ef
terfrågan på livsmedel och andra produkter än livsmedel
innebär.

2. Medlemsstaterna uppmanas att utarbeta en gemensam stra
tegisk forskningsagenda i vilken behov och mål på medel
lång till lång sikt fastställs när det gäller livsmedelstrygghet
genom anpassning till och begränsning av klimatföränd
ringarnas inverkan på jordbruket. Den strategiska forsk
ningsagendan bör innehålla en genomförandeplan med
prioriteringar och tidslinjer samt en beskrivning av de in
satser, instrument och resurser som krävs för att genomföra
den.

3. Medlemsstaterna uppmanas att vidta följande åtgärder som
en del av den strategiska forskningsagendan och genom
förandeplanen:

h) Främjande av ett bättre samarbete mellan den offentliga
och den privata sektorn samt öppen innovation mellan
olika verksamhetssektorer.

i) Beaktande av de förändrade behoven hos konsumenter
och unionens livsmedelsindustri vid fastställande av mål
för relaterade program.

4. Medlemsstaterna uppmanas att inrätta en gemensam led
ningsstruktur på området jordbruk, livsmedelstrygghet och
klimatförändringar som ska fastställa gemensamma villkor,
regler och förfaranden för samarbete och samordning och
övervaka genomförandet av den strategiska forskningsagen
dan.

5. Medlemsstaterna uppmanas att gemensamt genomföra den
strategiska forskningsagendan, bl.a. genom nationella forsk
ningsprogram eller andra nationella forskningsaktiviteter.

a) Insamling och utbyte av information om relevanta na
tionella program och forskningsinsatser.

b) Fastställande av gemensamma framtidsstudier och utvär
dering av teknik för att se till att plötsliga och nya hot
ständigt övervakas och regelbundet rapporteras.

c) Utbyte av information, resurser, bästa praxis, metoder
och riktlinjer.

d) Fastställande av områden eller forskning som skulle gyn
nas av samordning, gemensamma ansökningsomgångar
eller av en sammanslagning av resurser.

e) Fastställande av förfaranden för forskning som ska ut
föras gemensamt på de områden som anges i led d.

f) I lämpliga fall delning av befintlig forskningsinfrastruk
tur eller utveckling av nya resurser.

6. Medlemsstaterna uppmanas att tillsammans med kommis
sionen undersöka eventuella kommissionsinitiativ som kan
hjälpa dem att utveckla och genomföra den strategiska
forskningsagendan och samordna de gemensamma pro
grammen med andra unionsinitiativ på området.

7. Medlemsstaterna uppmanas att tillsammans med kommis
sionen undersöka möjliga former av engagemang från jord
brukssamhället och andra berörda parter i tillämpningen av
resultatet och ta ställning till hur initiativet för gemensam
programplanering på bästa sätt kan integreras i utveck
lingen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

8. Medlemsstaterna uppmanas att tillsammans med kommis
sionen använda alla relevanta innovationspolitiska instru
ment för att främja omvandling av forskningsresultat till
produkter och tjänster, och att framför allt göra alla former
av innovation tillgängliga för små och medelstora företag,
däribland jordbrukare.
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9. Medlemsstaterna uppmanas att tillsammans med kommissionen undersöka möjliga former av samråd
och samarbete med lämpliga organ eller grupper på internationell nivå i denna fråga.
10. Medlemsstaterna uppmanas att tillsammans med ständiga kommittén för jordbruksforskning se till att
gemensamma programplaneringsinsatser samordnas med den mer omfattande forskningsagendan för
jordbruk.
11. Medlemsstaterna uppmanas att regelbundet rapportera till kommissionen om hur initiativet för gemen
sam programplanering utvecklas.

Utfärdad i Bryssel den 28 april 2010.
På kommissionens vägnar
Máire GEOGHEGAN-QUINN

Ledamot av kommissionen
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