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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. Pointerer, at konsoliderede fællesskabspolitikker såsom inden for landbrug og fiskeri, der 
udgør grundstenen i EU’s økonomi, kræver hensigtsmæssig og målrettet videnskabelig 
understøttelse; understreger, at traditionelle metoder til løsning af sektorspecifikke 
problemstillinger såsom miljømæssig påvirkning, tilvejebringelse af foder, 
sundhedskontrol samt integration i kystzoner er for længst ophørt med at være de primære 
og mest betydningsfulde løsningskilder; 

2. slår til lyd for, at konkrete budgetbevillinger 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 i sektoren, og det ville ydermere kunne styrke 
fiskeriforskernes position; understreger ydermere, at opbygningen af et stærkt 
forskningsgrundlag ville kunne bidrage til yderligere at udvikle en bæredygtig fiskeri- og 
akvakultursektor;

3. antager, at det vil være afgørende for EU’s konkurrencedygtighed at øge virksomhedernes 
deltagelse i det næste rammeprogram; er af den holdning, at iværksættere og i særdeleshed 
ejere af mikro- og små virksomheder såsom ikke-industrielle kystfiskerivirksomheder 
kunne således blive stimuleret til at deltage i EU-programmer, ved at der oprettes et 
gennemsigtigt og let tilgængeligt system; antager, at fiskeriorganisationer samt regionale 
rådgivende råd skal ligeledes have mulighed for at indgive ansøgninger i forbindelse med 
små, praktisk orienterede projekter;

4. bemærker, at rammeforskningsprogrammer sigter primært mod grundforskning, der 
kræver forskningsprogrammer med konkrete midler til forskning inden for fiskeri og 
akvakultur med henblik på at understøtte sektoren og miljø- og hygiejneforholdene for de 
fiskeriprodukter, der indgår i fødekæden. 


