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Ozadje

Dogodek / skupščina

V okolju z omejenimi viri je EFSA sklicala prvo
skupščino na temo raziskav ocen tveganj –
SROT (RARA- Risk Assessment Research
Assembly) za:

Skupščina je bila dinamičen in interaktiven
dogodek, ki je privabil 200 udeležencev iz 40
držav (vključno z vlagatelji in odločevalci na
ravni EU in na nacionalni ravni, člani
Svetovalnega foruma agencije EFSA,
kontaktnimi osebami, ter Znanstvenim odborom,
raziskovalnimi organizacijami in mrežami), med
katerimi so mnogi prvič sodelovali na dogodku
agencije EFSA. Program je obsegal:

■■ krepitev in podporo prihodnjemu javnemu
financiranju raziskav varnosti hrane;
■■ podporo raziskavam ter zagotovitev vpliva
raziskav varnosti hrane;
■■ zagotovitev platforme za mreženje ter
omogočanje novih partnerstev
Ta dogodek sovpada s širšimi strateškimi
razpravami o prihodnjih raziskavah, vključno s
pobudo HRANA2030 (FOOD2030)1; Lamyjevim*
poročilom (Lamy report)2, pozivom k ukrepanju
iz Talina/Estonija iz leta 2017 (Tallinn call for
Action 2017)3, ter strateškim pristopom k
raziskavam in inovacijam EU na področju
kmetijstva (Strategic Approach to EU agricultural
research and innovation)4.
*Pascal Lamy, Zaslužni predsednik inštituta Jacques
Delors/Berlin/Nemčija

Te razprave poudarjajo potrebo po poenotenju
vlaganj na ravni EU in na nacionalni ravni v
razvoj in inovacije (R&I), in zahtevajo, da so
prihodnje raziskave ciljno usmerjene ter
osredotočene na posledične vplive ob reševanju
svetovnih izzivov. Zahtevajo odgovornost
odločevalcev, raziskovalcev, podjetij in drugih pri
zagotavljanju, da so raziskave resnično
prednostne pri ustvarjanju politik EU ter pri
povečevanju zaupanja v raziskave.

■■ »Osvetlitev ozadja«: ključne predstavitve
agencije EFSA, Evropske komisije ter
predstavnikov nacionalnih organov, pristojnih za
prehrano;
■■ Okrogle mize z razpravami izvedencev o
strateških in operativnih elementih prihodnjega
programiranja / načrtovanja raziskav; in
■
■ »Forum zamisli«, med katerim so raziskovalci
neposredno ali na posterjih določili/»zakoličili«
skoraj 50 zamisli za prihodnje raziskave.
Podrobno gradivo o dogodku SROT / RARA,
vključno z e-kazalom raziskovalnih zamisli,
predstavitev, posterjev, povzetkov, biografij
govorcev in udeležencev v razpravi, je na voljo
za ogled na spletnih straneh agencije EFSA6.

V okviru 'strategije o sodelovanju' agencije
EFSA je bila izvedena široko zastavljena vaja
Delphi (Delphi exercise)5 za ugotavljanje skupnih
prednostnih nalog za varnost hrane.
To je privedlo do priprave Načrta EU za oceno
tveganj (EU Risk Assessment Agenda) kot
orodja za uresničevanje teh prednostnih nalog
prek skupnih projektov, za katere so se viri
pridobivali prek programov agencije EFSA,
programov financiranja EU ter regionalnih in/ali
nacionalnih virov financiranja.
Ta dokument je odprl obsežne možnosti za
pomoč pri povečanju vpliva raziskovalnih
prizadevanj, za oblikovanje združenj ter
spodbujanje medsebojnega sodelovanja.
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Ključni rezultati
■■ Koordinacija: Agencija EFSA je prejela
priznanje, da je uspešna posredovalka znanja,
in poziv, da koordinira prihodnja raziskovalna
prizadevanja ter nadgrajuje svojo široko in
uveljavljeno mrežo raziskovalnih organizacij po
celotni prehranski verigi.
■■ Kohezija / povezanost: Potreba po večji (in
izboljšani) prihodnji usklajenosti raziskovalnega
programiranja in mehanizmov, ki to omogočajo,
npr. z uvedbo Pobude skupnega programa in/ali
Skupnega evropskega programa (Joint
Programme Initiative and/or European Joint
Programme) na področju varnosti hrane.
Raziskati je treba tudi druge načine omogočanja
pridobivanja rezultatov v krajših časovnih rokih.
■■ Sodelovanje: Agencija EFSA in njen
Svetovalni forum sta potrdila skupno predanost
(commitment)7 podpori Evropskega
raziskovalnega prostora – ERP (ERA European Research Area) ter med drugim:
▶▶ Spodbujanje novih partnerstev pri oceni
tveganj za varnost hrane
▶▶ Oblikovanje raziskovalnih združenj prek
mreže nacionalnih kontaktnih točk agencije
EFSA
▶▶ Aktivno partnerstvo v mednarodnem
sodelovanju
▶▶ Usposabljanje in omogočanje mobilnosti
raziskovalcev
▶▶ Prispevanje informacij na portale z odprtim
dostopom do podatkov
■■ Vpliv: Prihodnje programiranje raziskav,
zlasti na ravni EU, mora prikazovati tudi vplive
raziskav in bo verjetno spadalo v kontekst
»Ciljev trajnostnega razvoja« z jasnim ciljem, da
bodo raziskave o varnosti hrane še naprej glavni
element, ki zahteva, da se v tem kontekstu jasno
izrazijo prednostne naloge ter posledični vplivi.
■■ Mreženje: Agencija EFSA in partnerji že
sodelujejo na mnogih aktivnih vseevropskih
platformah, ki so sposobne sprememb – veliko
možnosti za medsebojno povezovanje in
okrepljene vplive.

■■ Raziskave: Odločitve o politikah morajo biti
podkrepljene s trdno in zanesljivo znanostjo.
Agencije EU zagotavljajo dodano vrednost v
ciklusu znanj, pridobljenih iz raziskav, z
ugotavljanjem potreb po raziskavah,
zavzemanjem za raziskave, ocenjevanjem
predlogov, ter s sodelovanjem pri projektih v
izvajanju, kakor je prikazano v nedavno
objavljenem dokumentu agencij EU-ANSA
(paper)8.
■■ Sinergije / medsebojne povezave:
Vsestranske koristi za strukturiran dialog med
financerji, agencijami EU ter raziskovalno
skupnostjo: omogočajo najboljšo uporabo
izvedenskega znanja; pri raziskovalnih
programih/načrtih se izvaja stalno obveščanje o
vrzelih v znanju; zagotavljanje široke geografske
uravnoteženosti raziskav; in trajnostna podpora
vplivnih raziskav, ki so podlaga za odločanje o
politikah.
■■ Financiranje: Močno sporočilo o potrebi po
povečanju javnega financiranja raziskav varnosti
hrane, za podkrepitev ocen tveganj ter za
ugotavljanje nastajajočih tveganj. Varnost hrane
je javno dobro, ki potrebuje javno investiranje.
■■ Inovacije – od proizvodnje do rezultatov.
Treba je investirati v raziskave in inovacije o
varnosti hrane, za spodbuditev premika iz
reaktivnosti v proaktivnost.
■■ Črpanje: Izražene so bile močne zahteve po
širšem dostopu do ugotovitev tekočih in
rezultatov zaključenih raziskovalnih projektov o
varnosti hrane, za zagotovitev, da se ti projekti
učinkovito črpajo.
■■ Komunikacija: Sestanki foruma za preboj
zamisli SROT / RARA so dokazali, da
izpolnjujejo potrebe raziskovalcev po mreženju,
srečanjih z odločevalci, da skupaj razvijejo
nastajajoče zamisli v smeri zelo vplivnih
predlogov – izraženi so bili pozivi, da se v
prihodnosti nadaljujejo podobni redni
»posredniški« dogodki za nadaljevanje dialoga
med financerji, regulatornimi organi ter
znanstveniki. Naslednja priložnost je bila v letu
2018 na konferenci agencije EFSA na temo
Znanost, hrana, družba (Science, Food,
Society), dne 18. – 21. septembra v Parmi, Italija
(EFSA conference 2018)9.
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Kontaktna oseba
Dr. Stef Bronzwaer – Vodja koordinacije raziskav
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA European Food Safety Authority), Parma, Italija
Tel: +39.0521.036.669
E-pošta: stef.bronzwaer@efsa.europa.eu
Naslov:
Via Carlo Magno 1A
43126 Parma
Italija
Tel. + 39 0521 036 111
Faks: + 39 0521 036 110
www.efsa.europa.eu

Katere so vaše ključne besede tega dne?

ConnexMe App
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Na dogodku so udeleženci lahko pošiljali
komentarje prek aplikacije »Povež'Me / ConnexMe«
ter glasovali o komentarjih drugih udeležencev.
Komentar z največ ‘všečki’ je bil: Kaj pravite na
Pobudo skupnih programov (PSP) na področju
varnosti hrane? PSP so privedli do uskladitve
nacionalnih raziskav tudi na drugih področjih in tako
države članice sodelujejo pri sofinanciranju
prednostnih raziskav. Po zaključku dogodka so
udeležence zaprosili, da navedejo po eno ključno
besedo tega dne, in besede so se v realnem času
izpisovale na zaslonu.

1 http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/food2030_conference_background.pdf
2 http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
3 https://www.hm.ee/sites/default/files/tallinn_call_for_action_2017.pdf
4 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/final-paper-strategic-approach-eu-agricultural-research-andinnovation
5 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1007/epdf
6 https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180207
7 https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180206
8 https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/180207eu-ansa
9 https://conference.efsa.europa.eu/
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