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APELUL: SFS-03b-2014 - FIȘĂ DE PREZENTARE 

 
 

Tematica: Cooperarea UE – China privind IPM (Integrated Pest Management) în agricultură 
 

DESCRIEREA TEMATICII 
 

Provocarea specifică: dăunătorii autohtoni și străini 1 cauzează creșterea pierderilor anuale pentru 
agricultură și silvicultură și a costurilor de producție a plantelor. Speciilor străine invazive și noile boli și 
dăunători au un impact negativ asupra speciilor indigene (de exemplu, afectarea în competiție), afectează 
lanțurile alimentare, schimbă modelele de biodiversitate și perturbă ecosistemele terestre (inclusiv 
organismele din apă) și peisajele, cu efecte suplimentare asupra activităților economice și de recreere. Este 
de așteptat ca schimbările climatice să favorizeze apariția permanentă a multor dăunători străini și 
schimbarea distribuției dăunătorilor existenți. Prevenirea intrării, apariției și răspândirii de noi dăunători 
străini este reglementată de Directiva 2000/29/CE. Sunt căutate mai multe abordări ecologic prietenoase, 
pentru combaterea bolilor și dăunătorilor, în acord cu Directiva 2009/128/CE . Având în vedere costurile 
ridicate asociate cu prevenirea/controlul dăunătorilor și a speciilor străine invazive și de reducere a 
impactului lor asupra mediului, există o nevoie de a dezvolta în continuare mecanisme integrate de măsuri 
de răspuns (soluții practice), variind de la prevenirea intrării la noi abordări Integrated Pest Management 
(IPM). 

Scopul: Propunerile vor trebui să abordeze una din următoarele probleme (B): 

B. [2014] EU-China cooperation on IPM in agriculture  

Propunerile vor trebui să acopere un număr de sisteme de farming (inclusiv organic) și să vizeze creșterea 
productivității, în același timp cu conservarea ecosistemelor și reducerea reziduurilor de pesticide din 
alimente. Dăunători care afectează fructele și legumele sunt de interes special, în cazul în care schimbul de 
informații, cele mai bune practici și tehnologii, reprezintă un beneficiu pentru fermieri/producători și 
consumatori, atât din UE cât și din China. Ar trebui căutată o varietate de practici IPM pentru a aborda 
dăunătorii, cum ar fi ecologia chimică, agenți de control biologic, culture intercalate, instrumente de 
planificare pentru fermă și peisaj, etc. În conformitate cu obiectivele strategiei UE pentru cooperare 
internațională în domeniul cercetării și inovării și special cu implementarea dialogului UE - China, 
participarea (de asemenea, în termeni de resurse) de parteneri din China în activități de cercetare, inovare 
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  Orice specie, soi sau biotip de plantă, animal sau agent patogen, dăunătoare plantelor sau produselor vegetale (ISPM No5, 

Standardele Internaționale de termeni fitosanitari 2010; FAO, 1990, revizuit FAO, 1995; IPPC, 1997) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0029:20090303:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:ro:PDF
http://www.epa.gov/opp00001/factsheets/ipm.htm
http://www.epa.gov/opp00001/factsheets/ipm.htm
http://www.epa.gov/opp00001/factsheets/ipm.htm
http://www.eppo.int/QUARANTINE/ISPM05.pdf
http://www.eppo.int/QUARANTINE/ISPM05.pdf
http://www.eppo.int/QUARANTINE/ISPM05.pdf
http://www.fao.org/docrep/w3587e/w3587e01.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#.UtO-H9JdWSo
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și demonstrative, este puternic încurajată 2. Soluții practice pentru fermieri/cultivatorii, apropiate de piață, 
vor trebui să fie facilitate prin implicarea industriei (inclusiv IMM-uri ), vizând transferul de tehnologie 
legată de IPM.  

Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE în intervalul de 3 milioane de 
euro pentru (B), ar permite abordarea într-un mod adecvat a acestei provocări. Cu toate acestea, aceasta 
nu exclude prezentarea și selectarea propunerilor care solicită alte sume. 

Impactul așteptat:  

 Soluții eficiente pentru prevenirea și managementul dăunătorilor și a speciilor invasive străine; 

 Sprijin științific pentru dezvoltarea politicilor relevante ale UE; 

 Câștiguri economice semnificative/pierderi evitate, pentru agricultura și silvicultura europeană *A+ 
și agricultura europeană și chineză *B+; 

 Calitate crescută a produselor și un impact redus asupra mediului (de exemplu, nivel mai mic de 
produse chimice, mai puțini dăunători noi); 

 Dezvoltarea instrumentelor bazate pe știință pentru a dezvolta strategii pentru îmbunătățirea 
productivității și a capacității de rezistență a agriculturii și silviculturii, în contextul schimbării 
condițiilor de mediu; 

 Impactul asupra unei game de practici de producție și de management al riscurilor agricole și 
forestiere. 

Tipul de acțiune: Acțiuni de cercetare și inovare (RIA) 

 

Pagina Apelului: 

 SFS-03b-2014: EU-China cooperation on IPM in agriculture 

Documente utile: 

 Regulamentul Nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (norme de participare); 

 Formularul Propunere de proiect (Proposal template, indicaţii privind completarea); 

 Documente de referinţă H2020 (Manualul H2020, Work Programmes, Baza legală, etc.); 
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  Aceasta fără a aduce vreun prejudiciu regulilor generale privind finanțarea entităților legale din țări terțe, așa cum sunt 

prezentate în part A a anexei la Work programme. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2334-sfs-03b-2014.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0103:RO:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf

