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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at 70 millioner af EU's befolkning er afhængige af fiskerisektoren; opfordrer 
i den forbindelse medlemsstaterne til at tilskynde til forsknings- og udviklingsaktiviteter 
med henblik på at udvikle en mere konkurrencedygtig, bæredygtig og moderne 
fiskerisektor; pointerer, at konsoliderede fællesskabspolitikker, som de findes inden for 
landbrug og fiskeri, der udgør grundstenen i EU’s økonomi, navnlig i EU's randområder, 
kræver hensigtsmæssig og målrettet videnskabelig underbygning; understreger, at 
traditionelle metoder til løsning af sektorspecifikke problemstillinger såsom 
miljøkonsekvenser, tilvejebringelse af foder, sundhedskontrol samt integration i kystzoner 
for længst er ophørt med at være de primære og vigtigste løsningskilder; anbefaler, at der 
inden for den finansielle ramme findes midler fra Den Europæiske Fiskerifond til 
faciliteter og videnskabeligt forskningsudstyr på fiskeriområdet;

2. mener, at det er af afgørende betydning, at et af grønbogens formål opfyldes, nemlig at det 
kommende EU-budget skal fokusere på instrumenter med merværdi og gøres mere 
resultatorienteret; er af den opfattelse, at der, selv om høj kvalitet er et grundlæggende 
kriterium inden for forskning, findes sektorer som eksempelvis fiskeri, hvor anvendt 
forskning er uundgåelig med henblik på at definere og anvende 
forvaltningsforanstaltninger; påpeger, at formålet med den nye fælles fiskeripolitik, som 
bygger på økosystemtilgangen og maksimal bæredygtig udbytte forudsætter tværfaglig og 
lokal viden sammen med en tilsvarende evaluering, der gør det muligt at drage hurtige 
konklusioner, som har afgørende betydning for utallige forretningsmæssige beslutninger, 
job og foranstaltninger vedrørende havets økosystem;

3. håber i denne forbindelse, at grønbogen vil markere en ændring i den eksisterende 
videnskabelige politik i forhold til fiskeriet, da den rene jagt på høj kvalitet i denne sektor 
har resulteret i, at vigtige områder er blevet opgivet, herunder viden om arter og deres 
adfærd set i forhold til udnyttelsen af bestandene og til forvaltningsforanstaltningerne og i, 
at mange videnskabsfolk har opgivet den anvendte forskning inden for fiskeri, og at 
mange unge forskere har afvist dette område, hvilket forårsager alvorlig mangel på 
specialiserede medarbejdere på et tidspunkt, hvor der er størst behov for dem som følge af 
bestandenes forfatning;

4. mener, at øremærkede bevillinger til indkaldelse af forslag inden for det nye 
rammeprogram og foranstaltninger, der følger af dette, ville kunne bidrage til at overvinde 
en stor andel af svaghederne og manglerne i sektoren, og ydermere ville kunne styrke 
fiskeri- og akvakulturforskernes position; understreger endvidere, at opbygningen af et 
stærkt forsknings- og innovationsfundament på såvel europæisk plan samt i 
medlemslandene ville bidrage til yderligere at stimulere og udvikle en bæredygtig fiskeri-
og akvakultursektor og gøre denne mere konkurrencedygtig, stabil og bedre rustet til at 
imødekomme miljøudfordringer, hvilket ville sikre den europæiske fiskerisektors 
uafhængighed af resten af verden og garantere levedygtigheden for havets økosystemer 
samt fiskerisektorens velbefindende;
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5. understreger, at der findes store huller i vores viden om havets økosystemer, 
fiskeressourcer og pålidelige videnskabelige data om såvel målarter og ikke-målarter, 
herunder dybhavsarter, hvilket gør det nødvendigt at intensivere en multidimensionel 
forskningsindsats på tværs af sektorer på dette område for at kunne forvalte fiskeriet 
ordentligt, i særdeleshed ved at anvende økosystemtilgangen; pointerer, at samarbejde og 
koordination mellem EU's forskningsgrupper og -institutioner samt samarbejde mellem 
EU’s forskningsgrupper og deres modparter uden for EU er af afgørende betydning for at 
opnå dette; mener ydermere, at deling af bedste praksis og viden er en nødvendighed for 
at fremme samarbejdet mellem fiskeriområder; opfordrer den pågældende erhvervssektor 
til at implementere forskningsresultaterne på korrekt og effektiv vis; mener, at både de 
interessenter, der er direkte involveret, og offentligheden i almindelighed bør være bedre 
informeret om de forskningsprogrammer, der lanceres, og resultaterne derfra;

6. glæder sig over, at det i grønbogen understreges, at der er behov for forskning, som vil 
forbedre innovations- og konkurrenceevnen, hvilket, hvis den koordineres med de 
foranstaltninger, der er omfattet af Den Europæiske Fiskerifond, kan åbne op for nye 
muligheder for, at fiskerivirksomheder kan investere i udviklingen af nye og mere 
bæredygtige fiskerimetoder, herunder nyt udstyr, mindre forurenende, sikrere og mere 
komfortable fartøjer samt foranstaltninger med henblik på at forbedre anvendelsen og 
værdien af fiskeprodukter;

7. mener, at der er behov for en mere effektiv samordning mellem rammeprogrammerne for 
forskning og Den Europæiske Fiskerifonds instrumenter samt med andre europæiske 
programmer;

8. er af den opfattelse, at det vil være afgørende for EU’s konkurrencedygtighed at øge 
virksomhedernes deltagelse i det næste rammeprogram; mener, at iværksættere og i 
særdeleshed ejere af mikrovirksomheder og små virksomheder f.eks. inden for det ikke-
industrielle kystfiskeri således kunne stimuleres til at deltage i EU-programmer, ved at der 
oprettes et mere forenklet, mindre bureaukratisk, mere gennemsigtigt og let tilgængeligt 
system; antager, at forskellige interessenter, herunder ikke-statslige organisationer, 
fiskeriorganisationer samt regionale rådgivende råd, ligeledes skal have mulighed for at 
indgive ansøgninger i forbindelse med små, praktisk orienterede projekter;

9. bemærker, at rammeforskningsprogrammer primært sigter mod grundforskning, der 
forudsætter forskningsprogrammer med øremærkede tilstrækkelige bevillinger til 
forskning inden for fiskeri og akvakultur; en sådan forskning skal understøtte sektoren og 
forbedre miljø- og hygiejnesituationen for de fiskeriprodukter, der indgår i fødekæden;

10. påpeger, at formålet med reformen af den fælles fiskeripolitik er at sikre et bæredygtigt 
fiskeri, og at der derfor er behov for finansiering af forskning inden for udvikling af nye 
teknologier, som eksempelvis rettes mod at gøre fiskerifartøjer mere selektive eller 
reducere deres motorers brændstofforbrug;

11. er af den opfattelse, at de nuværende finansieringsinstrumenter for forskning og 
innovation i EU ikke i tilstrækkeligt omfang er tilpasset forskningsbehovet inden for 
fiskeri- og akvakultursektoren; understreger, at det er nødvendigt for fuldt ud at kunne 
håndtere udfordringerne og behovene i sektoren, at disse instrumenter tilpasses på en 
sådan måde, at der tages højde for de særlige forhold, navnlig inden for anvendt 
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forskning;

12. mener, at der også skal tilskyndes til udvikling af fiskerflåderne med henblik på at 
etablere et bæredygtigt fiskeri og gunstige betingelser for småfiskeri, hvilket er årsagen 
til, at den nye finansielle ramme skal fokusere på forskning og innovation på dette 
område;

13. bemærker, at anvendelsen af strukturfonde til investering i forskningsinfrastrukturer 
bidrager til at bygge bro over det videnskabelige videnshul mellem medlemsstaterne og 
til at forbedre visse medlemsstaters og regioners deltagelse i fælles 
forskningsprogrammer;

14. bemærker, at bæredygtigheden af den primære fødevareproduktion og andre marine 
aktiviteter i fælles farvande afhænger af en samordnet tilgang mellem nabolande; 
understreger behovet for at forbedre den videnskabelig kapacitet i nabolandene på 
grundlag af en bedre samordning mellem den fælles strategiske ramme og instrumenterne 
under den europæiske naboskabspolitik. 
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