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Komunikat prasowy
Horyzont
Europa
sposób
na
zapewnienie
konkurencyjnej przyszłości dla rolnictwa i leśnictwa
Przed konferencją wysokiego szczebla organizowaną przez prezydencję rumuńską
5 kwietnia w Bukareszcie, poświęconą badaniom i innowacjom, Copa i Cogeca
wzywają do stworzenia silneg o budżetu na potrzeby nowych ram prog ramu
Horyzont Europa. W sytuacji, kiedy rolnictwo i leśnictwo będą jeszcze bardziej
potrzebować
rozwiązań
innowacyjnych
i
opartych
na
praktycznych
doświadczeniach, europejska wspólnota rolnicza nie zg odzi się na żadną próbę
obniżenia unijnych w kwestii badań nad rolnictwem.
Badania są szczególnie ważne dla znalezienia rozwiązań, które p omogą sektorowi rolnictwa i
leśnictwa w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 oraz we wdrożeniu
porozumienia paryskiego zawartego w czasie COP 21 przy jednoczesnym zachowaniu zdolności
do zaspokojenia potrzeb rosnącej światowej populacji, która w 2050 roku osiągnie 10 miliardów.
W tym kontekście przyszłe ramy programu Horyzont Europa będą ustalać ambicje i skierują je
na najbardziej obiecujące pola badawcze.
Komisja Europejska, podpierając się wynikami głosowania w Parlamencie Europejskim, docenia
rolę badań i innowacji w obszarze rolnictwa i leśnictwa w ramach programu Horyzont Europa.
Copa i Cogeca mają nadzieję, że Rada Europ ejska będzie stać na tym samym stanowisku i nie
pozwoli na rozmycie się dyskusji na tematy, które są ważne i korzystne dla rolnictwa i leśnictwa.
Europ ejscy rolnicy p otrzebują nowych narzędzi niezbędnych do p rowadzenia rolnictwa
p recyzyjnego, łagodzenia skutków zmiany klimatu, niezbędne są także środki p ozwalające na
dostosowanie się do zmian oraz innowacyjne p rojekty ekologiczne. Osiągnięcie strategicznych
celów UE będzie wymagać tego, aby 13 p aństw członkowskich zwiększyło swój udział w
działaniach innowacyjno-badawczych w ramach programu Horyzont Europa.
Daniele Rossi, p rzewodniczący grup y roboczej „Innowacje” w Copa-Cogeca, uważa, że
„najistotniejszym jest, aby w kwestii badań w obszarze rolnictwa Rada podzielała ambicje
Komisji i Parlamentu. Europejskiemu sektorowi rolnictwa i leśnictwa obiecano kopertę w
wysokości 1 0 miliardów euro i ważnym jest, aby ta kwota pozostała w funduszach
przeznaczonych na unijne badania w sektorze rolnictwa. Wszyscy wiemy, że w najbliższych
latach będziemy musieli zmierzyć się z wieloma nowymi wyzwaniami, zmniejszanie
europejskich ambicji w materii badań rolnych będzie złym sygnałem i trudno będzie to
zrozumieć zarówno rolnikom, jak i naukowcom i konsumentom”.
W niedawno p rzyjętym dokumencie p rzedstawiającym stanowisko Copa-Cogeca w sp rawie
p rogramu Horyzont Europ a, wezwaliśmy instytucje unijne do zachowania sp ójności między
celami WPR a p rzyszłymi ramami dla badań oraz do p rop onowania p rogramów, które będą
włączać rolników w ich opracowywanie i będą zwiększać liczbę MŚP angażujących się w unijne
p rojekty. Zaangażowanie się rolników, właścicieli lasów i zrzeszających ich sp ółdzielni już na
początkowym etapie projektu pozwoli na zapewnienie, że przedmiot badań będzie pokrywał się z
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potrzebami oraz to, że dzięki praktycznym rozwiązaniom uda się wypełnić istniejącą lukę miedzy
teorią a praktyką.
-KONIECTłumaczenia na języki: francuski, włoski, hiszpański, niemiecki i polski będą wkrótce dostępne
na stronie www.copa-cogeca.eu
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