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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att 70 miljoner EU-invånare är beroende av fiskesektorn. Med 
anledning av detta uppmanar parlamentet medlemsstaterna att uppmuntra till forskning 
och utveckling i syfte att utveckla en konkurrenskraftigare, hållbarare och modernare 
fiskerisektor. Parlamentet påpekar att konsoliderad gemenskapspolitik som jordbruk och 
fiske, vilka utgör grunden för EU:s ekonomi, framför allt i EU:s randområden, kräver 
tillräckligt och målinriktat vetenskapligt stöd. Parlamentet betonar att traditionella sätt att 
lösa sektorspecifika problem såsom miljöpåverkan, fodertillgång, hälsokontroll och 
införlivning i kustområden sedan länge har upphört att vara de primära och viktigaste 
källorna för lösningar. Parlamentet rekommenderar att det i budgetramen, genom 
Europeiska fiskerifonden, ges utrymme för finansiering av anläggningar och vetenskaplig 
forskningsutrustning på fiskeriområdet.

2. Europaparlamentet anser det nödvändigt att uppfylla ett av grönbokens mål, nämligen att 
den framtida EU-budgeten fokuseras på instrument med mervärde och att den blir mer 
resultatinriktad. Parlamentet anser att även om spetskompetens är ett grundläggande 
kriterium inom vetenskapen finns det sektorer, som fiskerisektorn, där den tillämpade 
forskningen är nödvändig för att fastställa och genomföra förvaltningsåtgärder. 
Parlamentet påminner om att målen för den nya gemensamma fiskeripolitiken, som 
grundas på en ekosystemansats och maximal hållbar avkastning, kräver tvärvetenskapliga 
kunskaper och bedömningar på fältet så att man kan dra sådana snabba slutsatser som 
oräkneliga företagsbeslut, arbetstillfällen och verksamhet i det marina ekosystemet är 
beroende av.

3. Europaparlamentet hoppas därför att grönboken kommer att innebära en förändring av den 
nuvarande forskningspolitiken för fisket. Strävan efter spetskompetens i sektorn har lett 
till att man frångått viktiga delar som t.ex. kunskap om arterna och deras beteende med 
tanke på hur de utnyttjas av fiskeflottorna och hur de påverkas av förvaltningsåtgärderna. 
Den har också inneburit att många forskare har övergett den tillämpade fiskeriforskningen 
och att unga forskare inte vill ägna sig åt detta forskningsfält, vilket har lett till stor brist 
på specialiserad personal i ett läge när de, på grund av beståndens situation, behövs som 
mest.

4. Europaparlamentet anser att specifika budgetanslag kräver förslag inom det nya 
ramprogrammet, och åtgärder som följer av detta skulle bidra till att bekämpa många av 
sektorns svagheter och brister och också skapa en starkare position för forskare inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn. Parlamentet betonar vidare att skapandet av en stark 
forsknings- och innovationsbas på både europeisk nivå och i medlemsstaterna skulle bidra 
till vidareutvecklingen och främjandet av en hållbar fiske- och vattenbrukssektor och göra 
den konkurrenskraftigare, stabilare och bättre rustad att klara miljöproblemen, i syfte att 
garantera den europeiska fiskerisektorns oberoende i förhållande till resten av världen och 
säkra de marina ekosystemens livskraft och fiskerisektorns välstånd.
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5. Europaparlamentet betonar att det fortfarande finns betydande kunskapsluckor när det 
gäller de marina ekosystemens tillstånd, fiskeresurserna och tillförlitliga vetenskapliga 
data om såväl målarter som icke-målarter, däribland djuphavsarter, vilket gör det 
nödvändigt att intensifiera en mångsidig tvärsektoriell forskning inom detta område för att 
verkligen reglera fisket, särskilt vid tillämpningen av den ekosystembaserade strategin. 
Parlamentet understryker vikten av dels samarbete och samordning mellan forskarlag och 
forskningsinstitutioner inom EU, dels samarbete mellan EU-forskarlag och deras 
motparter utanför gemenskapen. Parlamentet anser också att det är nödvändigt att främja 
samarbete mellan fiskeområdena för att utbyta bästa praxis och kunskap. Parlamentet 
uppmanar närliggande affärssektorer att tillämpa forskningsresultaten på ett korrekt och 
effektivt sätt.  Parlamentet anser att både de direkt berörda intressenterna och allmänheten 
bör få bättre information om de forskningsprogram som utlyses och resultaten av dessa.

6. Europaparlamentet välkomnar att grönboken framhåller behovet av forskning som kan 
förbättra innovationskapaciteten och konkurrenskraften, vilket samordnat med de åtgärder 
som avses inom ramen för Europeiska fiskerifonden kan öppna nya vägar för 
fiskeföretagen att investera i utveckling av nya hållbara fiskemetoder, såsom nya 
fiskeredskap, mindre förorenande fartyg som är säkrare och bekvämare, och åtgärder för 
att öka användningen och värdet av fiskeprodukter.

7. Europaparlamentet anser att det behövs bättre samordning mellan ramprogrammen för 
forskning och de verktyg som Europeiska fiskerifonden erbjuder samt andra EU-program.

8. Europaparlamentet anser att det är avgörande för EU:s konkurrenskraft att öka företagens 
deltagande i nästa ramprogram. Parlamentet är av den åsikten att företagare, speciellt 
ägare av mikroföretag eller små företag såsom småskaliga kustfiskeföretag, kan 
uppmuntras att delta i europeiska program om det inrättas ett förenklat, mindre 
byråkratiskt och mer transparent och lättillgängligt system. Parlamentet anser att olika 
berörda parter såsom icke-statliga organisationer, organisationer för yrkesfiskare och 
regionala rådgivande nämnder också bör kunna ansöka om att få delta i små praktiskt 
orienterade projekt.

9. Europaparlamentet påpekar att utredningar inom ramprogrammen främst är fokuserade på 
grundläggande utredning, vilket kräver forskningsprogram som tilldelas särskilda medel 
för fiskeri- och vattenbruksforskning för att stödja sektorn och främja miljö- och 
hygienkrav för fiskeriprodukter som förs in i livsmedelskedjan.

10. Europaparlamentet erinrar om att syftet med reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken är att garantera hållbara fiskemetoder. Det är därför nödvändigt att 
finansiera forskning om nya tekniker för att exempelvis öka fiskefartygens selektivitet 
och minska motorernas bränsleförbrukning.

11. Europaparlamentet anser att EU:s befintliga finansieringsinstrument för forskning och 
innovation inte är anpassade på ett tillfredsställande sätt till forskningsbehovet inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn. Parlamentet understryker att man för att till fullo kunna 
möta de utmaningar och behov som sektorn står inför måste anpassa dessa instrument så 
att de tar hänsyn till sektorns specifika särdrag, särskilt i den tillämpade forskningen.
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12. Europaparlamentet anser att även fiskeflottans utveckling bör gynnas för att skapa 
hållbart fiske och gynnsamma villkor för småskaligt fiske. Den nya budgetramen måste 
därför vara inriktad på forskning och innovation på detta område.

13. Europaparlamentet noterar att användningen av strukturfonderna för investeringar 
i forskningsinfrastruktur bidrar till att överbrygga skillnaderna i vetenskaplig kapacitet 
mellan medlemsstaterna samt till att öka vissa medlemsstaters och regioners deltagande 
i EU:s forskningsprogram.

14. Europaparlamentet noterar att för att den primära livsmedelsproduktionen och andra 
marina verksamheter i gemensamma hav ska vara hållbara krävs det gemensamma 
insatser med grannländerna. Parlamentet framhåller behovet av en förstärkt 
forskningskapacitet i grannländerna, som grundas på en bättre samordning av det 
gemensamma strategiska ramverket med EU:s instrument för grannskapspolitiken.
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