
PA\869537NL.doc PE464.738v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie visserij

2011/2107(INI)

6.6.2011

ONTWERPADVIES
van de Commissie visserij

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het Groenboek "Van uitdagingen naar kansen: naar een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en 
innovatie"
(2011/2107(INI))

Rapporteur voor advies: Jarosław Leszek Wałęsa



PE464.738v02-00 2/3 PA\869537NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\869537NL.doc 3/3 PE464.738v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek 
en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat geconsolideerd gemeenschappelijk beleid voor sectoren als landbouw en 
visserij, die de basis van de economie van de Europese Unie vormen, een passende en 
doelgerichte wetenschappelijke ondersteuning nodig heeft; onderstreept dat de traditionele 
manieren voor de aanpak van sectorspecifieke problemen als milieueffecten, 
voedervoorziening, gezondheidscontrole en integratie in de kustgebieden, al lang niet 
meer de meest voor de hand liggende en belangrijkste inspiratiebronnen zijn wanneer naar 
oplossingen wordt gezocht;

2. is van oordeel dat specifieke toewijzingen uit de begroting ten behoeve van verzoeken om 
voorstellen binnen het nieuwe kaderprogramma en acties die daarvan het resultaat zijn een 
steun zouden zijn bij de bestrijding van een groot aantal zwakke punten van de sector, 
terwijl ze ook een sterkere positie voor de visserijonderzoekers zouden opleveren; 
benadrukt tevens dat de opbouw van een stevige onderzoeksbasis zou helpen bij de 
verdere ontwikkeling van een duurzame visserij- en aquacultuursector;

3. meent dat het voor de concurrentiepositie van de EU het van cruciaal belang zal zijn de 
participatie van bedrijven in het komende kaderprogramma te vergroten; is van oordeel 
dat ondernemers, vooral eigenaren van micro-ondernemingen en kleine bedrijven als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, wellicht tot deelname aan Europese programma's 
worden aangezet als er een transparant en makkelijk toegankelijk systeem wordt ingesteld; 
vindt dat organisaties van vissers en regionale adviesraden ook de mogelijkheid moeten 
hebben een aanvraag te doen voor kleine, op de praktijk gerichte projecten;

4. stelt vast dat kaderprogramma's voor onderzoek zich in de eerste plaats op fundamenteel 
onderzoek richten, zodat het vereist is dat de onderzoekprogramma's over specifieke 
fondsen kunnen beschikken voor visserij- en aquacultuuronderzoek ter ondersteuning van 
de sector en om meer kennis te verwerven over milieu- en hygiëneaspecten van de 
visserijproducten die in de voedselketen terechtkomen.


