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KORT BEGRUNDELSE

Med 68 000 km kystlinje, 22 medlemsstater med søgrænser, næsten 50 % af EU's indbyggere 
bosiddende mindre end 50 km fra kysten, 5 mio. europæere, der arbejder i job med relation til 
havet og et bidrag på over 5 % til EU's BNP står det klart, at havmiljøet og de relaterede 
aktiviteter spiller en nøglerolle for den europæiske sociale og økonomiske udvikling.
Havmiljøets rolle bliver endnu mere vigtig, når man medregner dets bidrag til EU's indsats for 
at imødegå de mange moderne udfordringer, Unionen står over for, såsom energieffektivitet, 
klimaændringer, transport, turisme, sundhed og befolkningstilvækst, der vil føre til en 
tilsvarende øget efterspørgsel efter fødevarer osv.

I denne forbindelse udgør fiskeriet en afgørende og samtidig yderst sensitiv socioøkonomisk 
ressource for EU's borgere. Med et samlet årligt forbrug på ca. 12 mio. ton fiskeriprodukter 
(55 mia. EUR) er EU et af de vigtigste globale markeder, men kan dog ikke opfylde sit 
interne forbrugsmæssige behov.

Den indbyrdes afhængighed mellem EU og havmiljøet kræver et højt niveau af havforskning 
og maritim forskning, eftersom sidstnævnte bidrager til en bedre forståelse og en bedre 
beskyttelse af havøkosystemerne og har til formål at udvikle et bæredygtigt fiskeri, der 
respekterer miljøet og samtidig tager hensyn til de socioøkonomiske behov i kyst- og 
øsamfundene.

I øjeblikket mangler 90 % af havets biodiversitet at blive undersøgt. Manglen på pålidelige 
videnskabelige data gør indsatsen for at opnå en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene i 
europæiske farvande endnu vanskeligere. Behovet for tilstrækkelige, pålidelige data for 
havmiljøet er ved at blive akut, og indsamlingen af sådanne data bør øges i videst muligt 
omfang gennem relevante forskningsprojekter og samarbejder.

I de seneste år har EU systematisk investeret i havforskning og maritim forskning, der har til 
formål at udvikle innovative teknologiske metoder til at frigøre havmiljøets store potentiale 
og skabe vækst og job gennem en bæredygtig udnyttelse af natur-, fødevare- og 
energiressourcer samt biologiske ressourcer. Inden for det nuværende syvende rammeprogram 
er der bevilget et stort - men stadig utilstrækkeligt - beløb til fiskeri, akvakultur og 
havbioteknologi. Eftersom forskningsbudgettet under Horisont 2020 er steget, bør det beløb, 
der bevilges til havforskning og maritim forskning, ligeledes øges.

Tværgående og interdisciplinær forskning er af grundlæggende betydning for en bedre 
forståelse af havøkosystemerne og en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene.  Industrielle, 
akademiske og offentlige partnerskaber, der omfatter havforskning og maritim forskning, bør 
styrkes og aktivt involvere den private sektor, navnlig SMV'er, i at udvikle innovative 
teknologier og metoder og fremme anvendt forskning. Støtte til interdisciplinære, 
multidisciplinære og tværsektorielle partnerskaber inden for programmer for havforskning og 
maritim forskning vil bidrage til en bedre forståelse af havmiljøet og uvægerligt til 
bæredygtigt fiskeri og bæredygtig akvakultur. I denne forbindelse kan vi undersøge, om 
etableringen af et relevant videns- og innovationsfællesskab (VIF) under Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi vil være gavnligt for fremme af havforskning.
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Man bør overveje et tættere samarbejde mellem forskningsprogrammerne og 
samhørighedspolitikken, regionalpolitikken og strukturfondene, eftersom der er behov for 
udvikling af omfattende, dynamiske og territoriale tilgange til innovation, forskning og 
konkurrenceevne inden for fiskerisektoren. Sådanne synergier ville lette strategier for 
intelligent specialisering og styrke EU-regionernes kapacitet til at imødegå moderne 
udfordringer. Det er ligeledes nødvendigt med en effektiv koordination og komplementaritet 
mellem indsatser under Horisont 2020 og indsatser, der finansieres af Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond

Der bør skabes et klima med gensidig tillid mellem forskere og interessenter. Inddragelsen af 
dem vil forbedre kvaliteten af videnskabelige data og den viden, der kræves for at forvalte 
havressourcerne på en bæredygtig måde. Fiskeriindustrien betragter ofte forskning som en 
hindring for fiskeriet, og dette bør ændres. Muligheder for mobilitet blandt forskere, 
internationalt samarbejde, uddannelse på højt niveau, avancerede teknologier og incitamenter 
til at deltage i fiskeri kan gøre europæisk fiskeri meget konkurrencedygtigt på internationalt 
plan. Udveksling af god praksis og en effektiv anvendelse af resultaterne fra eksisterende 
forskningsprogrammer gennem åben deltagelse kan også bidrage til at slå bro over kløften 
mellem forskning og interessenter.

Endelig betragter vi det som et positivt skridt, at havforskning og maritim forskning 
udtrykkeligt er medtaget i Horisont 2020. Formålet med denne forskning bør være produktive 
have og oceaner gennem bæredygtigt fiskeri og bæredygtig akvakultur. Uden tilstrækkelig 
finansiering vil det store potentiale, som sektoren for havforskning og -teknologi indeholder, 
forblive uudnyttet, og havenes rigdomme vil blive udryddet gennem overudnyttelse. EU 
opfordres til at oprette en specifik budgetpost for tværgående tiltag med henblik på at udvikle 
mulige synergier mellem tværgående samfundsmæssige udfordringer på havområdet og det 
maritime område.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved gennemførelse af et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere samt videnskabelig og teknologisk 
viden, at fremme udviklingen af sin 
konkurrenceevne, herunder industriens 

(1) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved gennemførelse af et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere samt videnskabelig og teknologisk 
viden, at fremme udviklingen af sin 
konkurrenceevne, herunder industriens 
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konkurrenceevne. For at forfølge disse mål 
bør Unionen iværksætte aktiviteter med 
henblik på at gennemføre forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration, 
fremme internationalt samarbejde, formidle 
og udnytte resultaterne og stimulere 
uddannelse og mobilitet.

konkurrenceevne. For at forfølge disse mål 
bør Unionen iværksætte aktiviteter med 
henblik på at gennemføre forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration, 
fremme internationalt samarbejde, formidle 
og udnytte resultaterne og stimulere
målrettet uddannelse af høj kvalitet og 
mobilitet.

Begrundelse

Uddannelsen bør være målrettet i betragtning af de europæiske borgeres reelle behov.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "forsknings- og innovationsaktiviteter": 
hele spektret af aktiviteter inden for 
forskning, teknologisk udvikling, 
demonstration og innovation, herunder 
fremme af samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer, formidling 
og udnyttelse af resultater og stimulering af 
uddannelse og mobilitet blandt forskerne i 
Unionen

a) "forsknings- og innovationsaktiviteter": 
hele spektret af aktiviteter inden for 
forskning, teknologisk udvikling, 
demonstration og innovation, herunder 
fremme af samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer, formidling 
og udnyttelse af resultater og stimulering af
målrettet uddannelse af høj kvalitet og 
mobilitet blandt forskerne i Unionen

Begrundelse

Uddannelsen bør være målrettet i betragtning af de europæiske borgeres reelle behov.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
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mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, og 
på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på
klimaforandringer, produktive have og 
oceaner samt bæredygtig udvikling, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, og 
på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande, navnlig EU's strategiske 
partnere, gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 14 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, bæredygtige og produktive have 
og oceaner og bioøkonomi
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, bæredygtige og produktive have 
og oceaner og bioøkonomi

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre og sunde fødevarer af 
høj kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive primærproduktions- og 
fødevareforarbejdningssystemer, fremme 
af tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er brug for flere og flere biologiske 
ressourcer for at kunne tilfredsstille 
markedsefterspørgslen efter en sikker og 
sund fødevareforsyning, biomaterialer, 
biobrændsel og biobaserede produkter, lige 
fra forbrugsvarer til bulkkemikalier. Men 
kapaciteten i de jord- og vandbaserede 
økosystemer til deres fremstilling er 
begrænset, og samtidig er der konkurrence 

Der er brug for flere og flere biologiske 
ressourcer for at kunne tilfredsstille 
markedsefterspørgslen efter en sikker og 
sund fødevareforsyning, biomaterialer, 
biobrændsel og biobaserede produkter, lige 
fra forbrugsvarer til bulkkemikalier. Men 
kapaciteten i de jord- og vandbaserede 
økosystemer til deres fremstilling er 
begrænset, og samtidig er der konkurrence 
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om udnyttelsen heraf, og de bliver ofte 
ikke forvaltet optimalt, hvilket for 
eksempel viser sig i et brat fald i jordens 
kulstofindhold og fertilitet. Der er et 
underudnyttet potentiale til fremme af 
økosystemtjenester fra landbrugsjord, 
skove, marine farvande og 
ferskvandsområder, hvis agronomiske og 
miljømæssige mål bliver integreret i 
bæredygtig produktion.

om udnyttelsen heraf, og de bliver ofte 
ikke forvaltet optimalt, hvilket for 
eksempel viser sig i et brat fald i jordens 
kulstofindhold og fertilitet. Der er et 
underudnyttet potentiale til fremme af 
økosystemtjenester fra landbrugsjord, 
skove, marine farvande og 
ferskvandsområder og akvakulturbrug, 
hvis agronomiske og miljømæssige mål 
bliver integreret i bæredygtig produktion.

Begrundelse

Akvakulturbrug bør inkluderes på grund af deres reaktion med havmiljøet og deres bidrag til 
en bæredygtig produktion.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrug, skovbrug og fiskeri er sammen 
med biobaserede industrier de vigtigste 
sektorer i bioøkonomien. Sidstnævnte 
repræsenterer et alsidigt, voksende marked, 
som skønnes at have en værdi på over 2 
000 mia. EUR, som giver 20 millioner 
jobs, og som stod for 9 % af den samlede 
beskæftigelse i Unionen i 2009. Hvis der 
investeres i forskning og innovation under 
denne samfundsmæssige udfordring, vil 
Europa kunne overtage lederskabet på de 
pågældende markeder og vil kunne spille 
en rolle med hensyn til at nå målene i 
Europa 2020-strategien og dens 
flagskibsinitiativer om Innovationsunionen 
og Et ressourceeffektivt Europa.

Landbrug, skovbrug, bæredygtigt fiskeri 
og bæredygtig akvakultur er sammen med 
biobaserede industrier de vigtigste sektorer 
i bioøkonomien. Sidstnævnte repræsenterer 
et alsidigt, voksende marked, som skønnes 
at have en værdi på over 2 000 mia. EUR, 
som giver 20 millioner jobs, og som stod 
for 9 % af den samlede beskæftigelse i 
Unionen i 2009. Hvis der investeres i 
forskning og innovation under denne 
samfundsmæssige udfordring, vil Europa 
kunne overtage lederskabet på de 
pågældende markeder og vil kunne spille 
en rolle med hensyn til at nå målene i 
Europa 2020-strategien og dens 
flagskibsinitiativer om Innovationsunionen 
og Et ressourceeffektivt Europa.

Begrundelse

Bæredygtigt fiskeris og bæredygtig akvakulturs bidrag til bioøkonomien bør ikke 
undervurderes.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
, kyst- og havområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug, bæredygtigt fiskeri
og bæredygtig akvakultur og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af regional, national,
europæisk og global art. Det er vigtigt med 
tiltag på EU-plan og en effektiv 
koordination heraf for at bringe klynger 
sammen, der kan give den nødvendige 
bredde og kritiske masse til supplering af 
de bestræbelser, der gøres af en enkelt eller 
af grupper af medlemsstater. Med en 
mangesidet tilgang vil der kunne sikres den 
nødvendige tværgående, nærende 
vekselvirkning mellem forskere,
videnskabsfolk, erhvervsliv, 
landmænd/producenter,
fiskere/akvakulturproducenter, rådgivere, 
politikere og slutbrugere. Det er også 
nødvendigt, at det foregår på EU-plan, hvis 
der skal sikres sammenhæng i håndteringen 
af denne udfordring i alle sektorer og 
stærke bånd til relevante EU-politikker. En 
koordinering af forskning og innovation på 
EU-plan vil kunne stimulere og være med 
til at fremskynde de fornødne ændringer i 
hele Unionen.
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Begrundelse

Politikere kan spille en vigtig rolle. De bør undersøge og tage hensyn til såvel 
havøkosystemernes som de relevante interessenters reelle behov, inden de træffer en 
beslutning. Fiskeriets og akvakulturens bidrag til bioøkonomien bør ikke undervurderes.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af hele processen fra 
grundforskning til innovation i tilknyttede 
EU-politikker vil i markant grad kunne 
forbedre deres europæiske merværdi, give 
en løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans, sikre sunde 
fødevarer og være med til yderligere at 
udvikle bæredygtig forvaltning af land, 
have, indre farvande og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tiltag, der drives af udfordringer og 
fokuserer på sociale og økonomiske 
fordele, og moderniseringen af sektorer og 
markeder knyttet til bioøkonomi skal have 
støtte gennem tværfaglig forskning, som 
fremdriver innovation og fører til udvikling 
af nye praksisser, produkter og processer.
Der skal også være en bred tilgang til 
innovation, lige fra teknologisk, ikke-
teknologisk, organisatorisk, økonomisk og 
social innovation til for eksempel nye 
forretningsmodeller, branding og tjenester.

Tiltag, der drives af udfordringer og 
fokuserer på sociale og økonomiske 
fordele, og moderniseringen af sektorer og 
markeder knyttet til bioøkonomi skal have 
støtte gennem tværfaglig forskning og en 
tværsektoriel tilgang mellem forskellige 
temaer, bedre samarbejde mellem forskere 
og alle relevante interessenter, som 
fremdriver innovation og fører til udvikling 
af nye praksisser, produkter og processer.
Der skal også være en bred tilgang til 
innovation, lige fra teknologisk, ikke-
teknologisk, organisatorisk, økonomisk og 
social innovation til for eksempel nye 
forretningsmodeller, branding og tjenester.

Begrundelse

Der er behov for en effektiv og koordineret forskning via en tværsektoriel tilgang i 
betragtning af de forskellige udfordringer, som EU står overfor. Alle relevante interessenters 
viden og ekspertise er væsentlig for denne indsats.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra c – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Frigørelse af potentialet i akvatiske 
levende ressourcer

c) Frigørelse af potentialet i fiskeri, 
havbioteknologi og akvatiske ressourcer 
gennem en bæredygtig forvaltning af 
fiskeriet

Begrundelse

Vandmiljøet består af både levende og ikke-levende ressourcer. Det er nødvendigt med en 
bæredygtig forvaltning af fiskeriet i betragtning af såvel økosystemernes som fiskernes behov.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at udnytte akvatiske levende
ressourcer på en bæredygtig måde for at 
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have. 
I aktiviteternes skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og 
miljøvenligt fiskeri og en 
konkurrencedygtig europæisk akvakultur 
inden for den globale økonomi og på 
fremme af marin innovation gennem 
bioteknologi, som kan sætte gang i god 
”blå” vækst.

Formålet er at udnytte akvatiske ressourcer 
på en bæredygtig måde for at maksimere 
de sociale økonomiske fordele/afkast fra 
Europas oceaner og have og indre 
farvande (ferskvand, saltvand og 
brakvand). Produktive have og oceaner vil 
kunne sikre den maritime sektors velstand 
foruden at beskytte den marine 
biodiversitet og kan opnås ved at udvikle 
bæredygtigt fiskeri og akvakultur. I 
aktiviteterne skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og 
miljøvenligt fiskeri og en 
konkurrencedygtig europæisk akvakultur, 
der omfatter alle relevante akvatiske arter 
og produktionssystemer inden for den 
globale økonomi, og på fremme af marin 
innovation gennem bioteknologi, som kan 
sætte gang i god ”blå” vækst, der vil levere 
bæredygtige og innovative løsninger til at 
frigøre havenes store potentiale. I 
betragtning af det stærke samspil mellem 
udnyttede akvatiske levende ressourcer og 
miljøet er målet at udvikle tværgående 
videnskabelig og teknologisk viden på 
hav- og søfartsområdet med henblik på at 
gøre bedre brug af havets potentiale på 
tværs af marine og maritime erhverv, 
samtidig med at havmiljøet beskyttes, og 
der sker en tilpasning til 
klimaændringerne. Denne strategisk 
koordinerede tilgang for havforskning og 
maritim forskning på tværs af alle 
udfordringer og søjler i Horisont 2020 vil 
også støtte gennemførelsen af relevante 
EU-politikker til at bidrage til at levere 
vigtige mål for den blå vækst og samtidig 
sikre økonomisk og social velstand inden 
for den europæiske skaldyrssektor 
(omfattende hele skaldyrskæden fra 
produktion til forbruger). Der vil blive 
afsat en specifik budgetpost til de 
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tværgående tiltag.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er vigtigt at gennemføre målrettet 
forskning for at opfylde såvel 
økosystemernes som fiskeriets og 
akvakulturens reelle behov. Til dette 
formål er det væsentligt med samarbejde 
mellem forskere og alle niveauer af 
interessenter (fiskere, virksomheder, 
forbrugere, politikere osv.) og en effektiv 
koordination mellem eksisterende 
relevante forskningsinstitutioner. Dette vil 
bidrage til at opbygge gensidig tillid 
mellem interessenter og videnskabsfolk, 
hvilket vil føre til en langsigtet bæredygtig 
forvaltning af havressourcerne. 
Herudover kan udveksling af god praksis 
og en effektiv anvendelse af resultaterne 
fra de eksisterende 
forskningsprogrammer gennem åben 
adgang til forskningsresultater spille en 
afgørende rolle. I betragtning af den 
betydelige mangel på pålidelige 
videnskabelige data bør allerede 
eksisterende relevante mekanismer (f.eks. 
EMODnet) styrkes. Nye europæiske 
forskningsprojekter om indsamling af 
data og om tilvejebringelse af let og gratis 
adgang hertil bør fremmes.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der hersker et klima med gensidig tillid mellem forskere og 
repræsentanter fra fiskerisektoren (industrier, SMV'er, forbrugere, politikere osv.), for at 
forbedre de videnskabelige data og den viden, der kræves med henblik på en effektiv 
gennemførelse af foranstaltningerne. Målrettet forskning og pålidelige videnskabelige data vil 
bidrage til at opfylde de tekniske, sociale og økonomiske behov i sektoren og de miljømæssige 
krav.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde og stærkere forbindelser 
mellem personer, der arbejder med 
havforskning og maritim forskning, og 
forskere på andre områder (miljø, energi, 
transport etc.) bør også styrkes. Disse 
områder er komplementære, hvorfor 
relationerne mellem dem bør styrkes.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forbindelse er det nødvendigt at 
forsøge at lukke hullet mellem 
grundforskning og anvendt forskning og 
at understrege, at topkvalitet inden for 
forskning også omfatter grundforskning 
og anvendt forskning.

Begrundelse

Opnåelse af topkvalitet er et af kerneelementerne i Horisont 2020, men det bør tages i 
betragtning, at topkvalitet også indebærer anvendt forskning. Horisont 2020 tager hensyn til 
innovation og praktisk anvendelse af viden og forskning.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Synergier og et tættere samarbejde med 
strukturfondene vil bidrage til at fremme 
havforskning og maritim forskning og vil 
have positive resultater på miljømæssigt, 
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socialt og økonomisk plan. Finansiering 
af et projekt fra forskellige kilder vil også 
bidrage til at fremme regionens deltagelse 
i EU's forskningsindsats.

Begrundelse

Havmiljøerne og de relaterede aktiviteter spiller en nøglerolle for den europæiske sociale og 
økonomiske udvikling, og mere præcis for udviklingen af de europæiske regioner. Samarbejde 
med strukturfondene vil have en positiv indvirkning på fiskerisektoren gennem målrettede 
indsatser på nationalt og regionalt niveau.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt med et tættere 
samarbejde og en god koordination med 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 
at undgå overlapning og for at støtte 
fiskerisektorens aktive deltagelse i 
europæiske projekter.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en effektiv koordination og komplementaritet mellem indsatser under 
"Horisont 2020" og indsatser, der finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, for at 
undgå dobbeltarbejde og overlapning mellem dem.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at være i 
overensstemmelse med den fælles 
fiskeripolitik bør aktiviteterne også følge 
en "bottom up"-tilgang og tage større 
hensyn til samarbejdet på nationalt og 
regionalt plan.
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Begrundelse

EU's "top down"-tilgang til fiskerisektoren er mislykkedes, og det står nu klart, at der er et 
generelt behov for en bedre kommunikation med interessenterne. Regionerne har en vigtig 
rolle at spille inden for havforskningen og den maritime forskning. Kyst- og øsamfund kan 
fremme forskning og innovation gennem deres ekspertise og praktiske viden.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på 
åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, regulering og 
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på
arealanvendelse og ændringer i
arealanvendelse.

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på 
åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, regulering og 
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på land- og
havarealanvendelse og ændringer i land-
og havarealanvendelse.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, ændring af 
havstrømme, stigning i havtemperaturer,
smeltende indlandsis i de arktiske egne, 
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kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året.
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året.
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 5.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Spørgsmålet om adgang til råstoffer kræver 
en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution). Innovation på disse områder 
vil give vækst- og jobskabelsesmuligheder 
såvel som innovative muligheder inden for 
videnskab, teknologi, økonomi, politik og 
forvaltning. Derfor er der taget skridt til at 
forberede et europæisk 
innovationspartnerskab om råstoffer.

Spørgsmålet om adgang til råstoffer kræver 
en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution). Vandudfordringerne 
omfatter vandforbrug i landdistrikter og 
by- og industriområder samt beskyttelse af 
vandøkosystemer. Innovation på disse 
områder vil give vækst- og 
jobskabelsesmuligheder såvel som 
innovative muligheder inden for videnskab, 
teknologi, økonomi, politik og forvaltning. 
Derfor er der taget skridt til at forberede 
europæiske innovationspartnerskaber om 
vandeffektivitet og råstoffer.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at stræbe efter at opstille europæiske 
modeller for social samhørighed og 
velfærd som internationale benchmarks 
og gøre en indsats for at overholde ILO's 
anbefalinger om at fremme forskning og 
uddannelse vedrørende sundhed, hygiejne 
og sikkerhed på arbejdspladsen

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag 1 – del IV – punkt 3.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

b) Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, produktive have og oceaner og 
bioøkonomien

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag 1 – del IV – punkt 3.3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At støtte udviklingen, gennemførelsen og 
overvågningen af de europæiske 
landbrugs- og fiskeripolitikker, herunder 
fødevaresikkerhed og udvikling af en 
bioøkonomi gennem f.eks. prognoser for 
vegetabilsk produktion, tekniske og 
socioøkonomiske analyser og modellering.

At støtte udviklingen, gennemførelsen og 
overvågningen af de europæiske 
landbrugs-, fiskeri- samt 
akvakulturpolitikker, herunder 
fødevaresikkerhed og udvikling af en 
bioøkonomi gennem f.eks. prognoser for 
vegetabilsk produktion, tekniske og 
socioøkonomiske analyser og modellering
samt et videnskabeligt og teknisk 
grundlag for forvaltning af fiskeriet.
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Begrundelse

Et videnskabeligt og teknisk grundlag vil bidrage til en bæredygtig forvaltning af fiskeriet 
gennem eksempelvis anvendelsen af mere selektive redskaber og andre instrumenter, der er 
mere miljøvenlige.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag 1 – del V – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er konfronteret med en række 
strukturelle svagheder, hvad angår 
innovationskapacitet og evnen til at 
frembringe nye tjenesteydelser, produkter 
og processer. Nogle af de aktuelle 
problemer er Europas forholdsvis svage 
evne til at tiltrække og holde på talenter, 
underudnyttelsen af den eksisterende 
forskningsstyrke til at skabe økonomiske 
eller samfundsmæssige værdier, lave 
niveauer for iværksætteraktivitet, 
ekspertisecentrenes utilstrækkelige 
ressourcer til at konkurrere globalt og 
uforholdsmæssigt mange hindringer for 
samarbejdet inden for videntrekanten 
højere uddannelse, forskning og 
erhvervsliv på europæisk niveau.

Europa er konfronteret med en række 
strukturelle svagheder, hvad angår 
innovationskapacitet og evnen til at 
frembringe nye tjenesteydelser, produkter 
og processer. Nogle af de aktuelle 
problemer er Europas forholdsvis svage 
evne til at tiltrække og holde på talenter, 
underudnyttelsen af den eksisterende 
forskningsstyrke til at skabe økonomiske 
eller samfundsmæssige værdier, manglen 
på forskningsresultater, der føres på 
markedet, lave niveauer for 
iværksætteraktivitet og manglen på 
iværksætterånd, en lav grad af offentlig 
investering i F&U, ekspertisecentrenes 
utilstrækkelige ressourcer, herunder 
menneskelige ressourcer, til at konkurrere 
globalt og uforholdsmæssigt mange 
hindringer for samarbejdet inden for 
videntrekanten højere uddannelse, 
forskning og erhvervsliv på europæisk 
niveau.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag 1 – del V – punkt 3 – litra c – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Udvikling af talentfulde, kvalificerede 
og iværksættende mennesker gennem 
uddannelse

c) Udvikling af talentfulde, kvalificerede 
og iværksættende mennesker gennem 
målrettet uddannelse på højt plan
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Begrundelse

Uddannelsen bør være målrettet og tage hensyn til de europæiske borgeres reelle behov.

PROCEDURE

Titel Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-
2020).

Referencer COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
13.12.2011

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

til Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i 
det Udvidede EU 2007-2013
13.12.2011

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Ioannis A. Tsoukalas
20.12.2011

Behandling i udvalg 24.1.2012 31.5.2012 11.7.2012

Dato for vedtagelse 19.9.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

21
0
3

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João 
Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores 
García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, 
Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato 
Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio 
Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Thomas, Nils 
Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Jean-Paul Besset, Luis Manuel Capoulas Santos, Diane Dodds, Julie 
Girling, Ana Miranda, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín 
Sánchez Presedo, Ioannis A. Tsoukalas

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Nuno Teixeira


