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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Europa-Parlamentet har altid anset videnskabelig forskning for at være en af prioriteringerne i 
forbindelse med den fælles fiskeripolitik og af central betydning i forbindelse med en 
fornuftig udnyttelse af fiskeressourcerne og en hensigtsmæssig forvaltning af 
fællesskabsflåden.

I Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2002 om Kommissionens grønbog om den 
fælles fiskeripolitiks fremtid, som indeholder de retningslinjer, der skal tjene som 
inspirationsgrundlag for reformen af EU's aktiviteter inden for denne sektor, angives det 
således, at adgangen til pålidelige oplysninger  om ressourcernes tilstand er en forudsætning 
for en ansvarlig forvaltning af fiskeriet.

I den pågældende beslutning henstilles det derfor, at der investeres yderligere i videnskabelig 
forskning med henblik på at opnå viden om alle havmiljøernes og havsystemets potentialer, 
ikke kun i fiskeriets og akvakulturens interesse, men ligeledes med henblik på at behandle 
vigtige spørgsmål som forurening, klimaforandringer og naturfarer, bevarelse af 
biodiversiteten, sundhedsmæssige og farmakologiske fremskridt, fødevarer og foder eller 
reguleringen af kystområderne.

Allerede i denne beslutning, der stadig er aktuel, blev det beklaget, at fiskeri og havforskning 
ikke behandles specifikt i det sjette rammeprogram for forskning og udvikling, men spredt i 
forskellige programmer og målsætninger. Der blev i beslutningen anmodet om, at de to 
områder behandles samlet og på ensartet vis i forsknings- og udviklingsprogrammer.  

Det lader til, at Kommissionen er optaget af bl.a. havforskning. Det er i hvert fald den 
udmelding, der kom fra kommissær Borg over for Fiskeriudvalget under kommissærernes 
høringer. Han fastholdt endda, at en udvidelse af forskningsbasen var en af prioriteringerne i 
det syvende rammeprogram.

Forskningsprogrammer

På trods af EU-institutionernes prisværdige hensigter er udviklingen af havforskningen i de 
forskellige rammeprogrammer foruroligende.  

Det fjerde og det femte rammeprogram omfattede bl.a. nogle specifikke programmer inden 
for fiskeri og akvakultur (FAIR) til fordel for den sektor, der beskæftiger sig med anvendt 
havforskning. De fik tildelt en støtte på henholdsvis 130 og 150 millioner euro. I forbindelse 
med det sjette rammeprogram blev budgettet kraftigt reduceret til 60 millioner euro, afsat til 
prioritet 8 (fiskeripolitik) og i mindre grad til prioritet 5 og 6 (fødevarer og miljø).

I Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det syvende 
rammeprogram er hverken fiskeriet eller akvakulturen behandlet som specifikke områder. Der 
henvises blot til et tema 2 (Fødevarer, landbrug og bioteknologi), der eventuelt engang i 
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fremtiden og i udvidet betydning ville kunne indbefatte forskning inden for fiskeriområdet.
Det forholder sig på samme måde med tema 6 (Miljø, herunder klimaændringer), hvor man 
udtrykkeligt burde have nævnt forskning i fiskeressourcer og integreret kystzoneplanlægning 
(ICZM).

Forskningsmål

Inden for havforskningsområdet bør der ikke kun gives prioritet til forskning i viden om 
fiskeressourcernes tilstand, men ligeledes til de økonomiske og sociale aspekter, der er 
afgørende for forvaltningen af fiskeriet, idet alle disse aspekter er kritiske.

På et tidspunkt, hvor det kan forventes, at der vil blive indført flerårige forvaltningsplaner 
eller genopretningsplaner for adskillige af de arter, der er i handelen, er det af afgørende 
betydning at kende følgerne af forskellige scenarier for reduktion af fangstmængder og 
fastsættelse af mængden af biomasse på regionalt eller lokalt plan, både for den økonomiske 
udvikling, beskæftigelsen og den fysiske planlægning, for ikke at hindre den integrerede 
udvikling i kystområderne, der er stærkt afhængige af fiskeriet. Videnskabelige oplysninger af 
høj kvalitet vil kunne bidrage til forståelsen af visse fællesskabsafgørelser, der nogle gange 
har smertelige konsekvenser for de folk, der lever i kystområderne.

Det forekommer ligeledes at være nødvendigt at støtte internationale videnskabelige 
fiskeriorganisationer, såsom ICES, eller enhver anden organisation underlagt de regionale 
fiskeriorganisationer, ved at fremme en tværfaglig forskning, der indbefatter biologi, økologi, 
økonomi og samfundsvidenskab.

For at nå disse mål er det nødvendigt, at der skabes en finansiel ramme, der udelukkende er 
bestemt til forskning inden for fiskeri og havmiljøer, og som alene vil være garant for, at de 
pågældende mål opfyldes. Politikker uden tilstrækkelige midler bliver sjældent til mere end 
erklæringer om de bedste hensigter.

Konklusioner

1) Gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik nødvendiggør en meget kraftig styrkelse af 
havforskningen, både hvad angår de biologiske og økologiske aspekter, og hvad angår de 
sociale og økonomiske aspekter, idet enhver plan for ansvarlig forvaltning af fiskeriet 
indeholder begrænsninger af fællesskabsflåden, der i vidt omfang vil få konsekvenser for de 
folk, der bor i kystområderne i EU.

2) Behandlingen af fiskerisektoren i det syvende rammeprogram er i modstrid med udtalelser 
fra de øverste fællesskabsmyndigheder og medlemsstaterne, hvad angår prioriteringerne i 
forbindelse med gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik, og er et tilbageskridt i 
forhold til de tidligere rammeprogrammer. De budgetmæssige bevillinger til havforskningen 
er blevet mindre og mindre, i modstrid med indholdet i de officielle erklæringer.

3) I det syvende rammeprogram behandles forskning inden for fiskeri og akvakultur samt 



AD\579973DA.doc 5/16 PE 360.050v02-00

DA

havforskning ikke i specifikke programmer. Der er derfor ingen garanti for, at denne 
forskning kan gennemføres.

4) For at sikre, at den fælles fiskeripolitik gennemføres og virker efter hensigten, er det 
nødvendigt at indføre specifikke programmer inden for anvendt forskning og grundforskning 
og at sørge for finansieringen heraf ved hjælp af en tilstrækkelig stor budgetmæssig bevilling.
I denne forbindelse er det påkrævet at indføre en fordelingsnøgle i det syvende 
rammeprogram.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 2, stk. 2, litra b

b) fødevarer, landbrug og bioteknologi b) fødevarer, landbrug, fiskeri og 
bioteknologi

Ændringsforslag 2
Artikel 2, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) Fiskeri og en bæredygtig udnyttelse af 
verdenshavene,

Begrundelse

Da fiskeriet befinder sig i en vanskelig situation, og bevarelsen af verdenshavene er en af 
EU's strategiske prioriteter, bør de to spørgsmål spille en væsentlig rolle i det nye 
rammeprogram, og det vil derfor være berettiget at indføre et tema, som direkte berører 
fiskeri og verdenshavene, i stedet for blot at behandle spørgsmålene mere overordnet.

Ændringsforslag 3
Bilag I, afsnit I, punkt 2

2) fødevarer, landbrug og bioteknologi 2) fødevarer, landbrug, fiskeri og 
bioteknologi

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 4
Bilag I, Samarbejde, nr. 2 a (nyt)

(2a.) Fiskeri og en bæredygtig udnyttelse af 
verdenshavene

Ændringsforslag 5
Bilag I, tema 2, overskrift

2) fødevarer, landbrug og bioteknologi 2) fødevarer, landbrug, fiskeri og 
bioteknologi

Ændringsforslag 6
Bilag I, tema 2, mål

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, udnytte 
nye og opdukkende forskningsmuligheder til 
imødekommelse af sociale og økonomiske 
udfordringer: den voksende efterspørgsel 
efter sikrere og bedre fødevarer og 
bæredygtig anvendelse og produktion af 
vedvarende bioressourcer; den voksende 
risiko for epizootiske og zoonotiske 
sygdomme og fødevarerelaterede lidelser; 
truslen mod en bæredygtig og sikker 
landbrugs- og fiskeriproduktion, navnlig 
som følge af klimaændringerne; og den 
stigende efterspørgsel efter fødevarer af høj 
kvalitet, der er fremstillet under hensyntagen 
til dyrevelfærd og de lokale 
landbrugsforhold.

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, understøtte 
EU's politikker, udnytte nye og opdukkende 
forskningsmuligheder til imødekommelse af 
sociale og økonomiske udfordringer: den 
voksende efterspørgsel efter sikrere og bedre 
fødevarer og bæredygtig anvendelse og 
produktion af vedvarende bioressourcer; den 
voksende risiko for epizootiske og 
zoonotiske sygdomme og fødevarerelaterede 
lidelser; truslen mod en bæredygtig og 
sikker landbrugs- og fiskeriproduktion 
(herunder akvakultur), navnlig som følge af 
klimaændringerne; og den stigende 
efterspørgsel efter fødevarer af høj kvalitet, 
der er fremstillet under hensyntagen til 
dyrevelfærd og de lokale landbrugsforhold 
samt til kystområderne.

Ændringsforslag 7
Bilag I, tema 2, grundlag, stk. 1

For landbruget, fiskeriet, fødevareindustrien, 
sundhedsindustrien og skovbruget og dertil 
knyttede industrier vil innovation og øget 
viden inden for bæredygtig forvaltning, 
produktion og anvendelse af de biologiske 

For landbruget, fiskeriet, fødevareindustrien, 
sundhedsindustrien og skovbruget og dertil 
knyttede industrier vil innovation og øget 
viden inden for bæredygtig forvaltning, 
produktion og anvendelse af de biologiske 
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ressourcer (mikroorganismer, planter og dyr) 
være udgangspunkt for nye bæredygtige, 
miljøeffektive og konkurrencedygtige 
produkter. Dette vil – i tråd med den 
europæiske strategi for biovidenskab og 
bioteknologi – bidrage til at styrke 
konkurrenceevnen for de europæiske biotek-
og fødevarevirksomheder, navnlig små og 
mellemstore højteknologiske virksomheder, 
og samtidig øge velfærd og livskvalitet.
Forskning i fødevare- og foderkædens 
sikkerhed, kostrelaterede sygdomme, 
fødevarevalg og fødevarernes og 
ernæringens betydning for sundheden vil 
bidrage til bekæmpelsen af fødevare-
relaterede lidelser (f.eks. fedme og allergier) 
og infektionssygdomme (f.eks. overførbare 
spongiforme encephalopatier og aviær 
influenza) og vil samtidig spille en vigtig 
rolle for gennemførelsen af den nuværende 
og for udformningen af fremtidens politik og 
lovgivning inden for folkesundhed, dyre- og 
plantesundhed og forbrugerbeskyttelse.

ressourcer samt jordens og havets 
ressourcer (mikroorganismer, planter og 
dyr) være udgangspunkt for nye 
bæredygtige, miljøeffektive og 
konkurrencedygtige produkter. Dette vil i 
tråd med den europæiske strategi for 
biovidenskab og bioteknologi bidrage til at 
styrke konkurrenceevnen for de europæiske 
biotek- og fødevarevirksomheder, navnlig 
små og mellemstore højteknologiske 
virksomheder, og samtidig øge velfærd og 
livskvalitet. Forskning i fødevare- og 
foderkædens (herunder de naturlige 
fødekæders) sikkerhed , kostrelaterede 
sygdomme, fødevarevalg og fødevarernes og 
ernæringens betydning for sundheden vil 
bidrage til bekæmpelsen af fødevare-
relaterede lidelser (f.eks. fedme og allergier), 
lidelser relateret til kemisk forurening og 
infektionssygdomme (f.eks. overførbare 
spongiforme encephalopatier og aviær 
influenza) og vil samtidig spille en vigtig 
rolle for gennemførelsen af den nuværende 
og for udformningen af fremtidens politik og 
lovgivning inden for folkesundhed, dyre- og 
plantesundhed og forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 8
Bilag I, tema 2, grundlag, stk. 3

En række europæiske teknologiplatforme 
bidrager hertil ved at opstille fælles 
forskningsprioriteringer på områder som 
plantegenomik og bioteknologi, skovbrug og 
træ- og papirindustrien, dyresundhed globalt 
set, husdyropdræt, fødevarer og industriel 
bioteknologi. Forskningen vil også skabe det 
fornødne videngrundlag til støtte for: den 
fælles landbrugspolitik; landbrugs- og 
handelsrelaterede spørgsmål; lovgivning om 
fødevaresikkerhed; EU-standarder for 
dyresundhed, bekæmpelse af dyresygdomme 
og dyrevelfærd; reformen af den fælles 
fiskeripolitik, der sigter mod bæredygtig 
udvikling inden for fiskeri og akvakultur.
Der er også taget højde for, at nye behov for 

En række europæiske teknologiplatforme 
bidrager hertil ved at opstille fælles 
forsknings prioriteringer på områder som 
plantegenomik og bioteknologi, skovbrug og 
træ- og papirindustrien, dyresundhed globalt 
set, husdyropdræt, fødevarer og industriel 
bioteknologi. Forskningen vil også skabe det 
fornødne videngrundlag til støtte for: den 
fælles landbrugspolitik; landbrugs- og 
handelsrelaterede spørgsmål; lovgivning om 
fødevaresikkerhed; EU-standarder for 
dyresundhed, bekæmpelse af dyresygdomme 
og dyrevelfærd; reformen af den fælles 
fiskeripolitik, der sigter mod bæredygtig 
udvikling inden for fiskeri og akvakultur,
sikkerheden ved fødevarer fra havet og 



PE 360.050v02-00 8/16 AD\579973DA.doc

DA

beslutningsstøtte på politisk plan kan 
imødekommes på en fleksibel måde, navnlig 
hvad angår nye udviklinger på det sociale og 
økonomiske område.

genopretning af miljøet. Der er også taget 
højde for, at nye behov for beslutningsstøtte 
på politisk plan kan imødekommes på en 
fleksibel måde, navnlig hvad angår nye 
udviklinger på det sociale og økonomiske 
område.

Ændringsforslag 9
Bilag I, Temaer, nr. 2, Aktiviteter, stk. 2

Bæredygtig produktion og forvaltning af 
biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder "-omik-teknologier" 
som genomik, proteomik og metabolomik 
samt systembiologi og konvergerende 
teknologier med sigte på mikroorganismer, 
planter og dyr, herunder udnyttelse af deres 
biodiversitet; forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer, herunder økologisk 
landbrug, kvaltitetsproduktionsordninger og 
virkningerne fra gmo’er; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; udvikling i 
landdistrikterne; dyrevelfærd, opdræt og 
husdyrproduktion; plantesundhed;
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos dyr, 
herunder zoonoser; sikker bortskaffelse af 
animalsk affald; bevaring, forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, 
udvikling af værktøjer til brug for 
beslutningstagere og andre aktører inden for 
landbrug og udvikling af landdistrikterne 
(landskabs- og arealforvaltningsmetoder 
osv.).

Bæredygtig produktion og forvaltning af 
biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder "-omik-teknologier" 
som genomik, proteomik og metabolomik 
samt systembiologi og konvergerende 
teknologier med sigte på mikroorganismer, 
planter og dyr, herunder udnyttelse af deres 
biodiversitet; forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer, herunder økologisk 
landbrug og akvakultur, 
kvaltitetsproduktionsordninger og 
virkningerne fra gmo’er; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; udvikling i land- og 
kystdistrikterne, dyrevelfærd, opdræt og 
husdyrproduktion; plantesundhed;
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos dyr, 
herunder zoonoser; sikker bortskaffelse af 
animalsk affald; bevaring, forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, 
udvikling af værktøjer til brug for 
beslutningstagere og andre aktører inden for 
landbrug,udvikling af landdistrikterne og 
fiskeri (landskabs- og 
arealforvaltningsmetoder, forvaltning af 
marine ressourcer, osv.). Især hvad angår 
fiskeri og akvakultur, bør første prioritet 
være anvendt forskning, hvis hovedformål 
bør være en forbedring af de 
videnskabelige data, som lovgivningen og 
forvaltningen af fiskeriet skal være baseret 
på, især hvad angår genopretningsplanerne 
for de biologisk mest truede arter.
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Begrundelse

Både de politiske beslutningstagere og fiskerisektoren har netop behov for en mere praktisk 
form for forskning. Desuden indføjes der hermed et konkret mål, som var en af de 

fremherskende mangler i forslaget. Eftersom det syvende rammeprogram er af længere 
varighed, er indføjelsen af mål, der skal opfyldes, mere end berettiget.

Ændringsforslag 10
Bilag I, tema 2, aktiviteter, stk. 2

• "Fra bord til jord": Fødevarer, 
sundhed og velvære: De forbrugermæssige, 
samfundsmæssige, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer og 
foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, kostrelaterede 
sygdomme og lidelser, herunder fedme; 
innovative fødevare- og 
foderforarbejdningsteknologier (herunder 
emballering); forbedret kvalitet og sikkerhed 
ved fødevarer, drikkevarer og foder, i både 
kemisk og mikrobiologisk henseende; 
fødevarekædens integritet (og kontrol 
hermed); miljøvirkninger på og fra fødevare-
og foderkæden; konceptet om den samlede 
fødevarekæde (herunder fisk og skaldyr); 
sporbarhed.

• "Fra jord til bord, fra hav til 
tallerken": Fødevarer, herunder 
havprodukter, sundhed og velvære: De 
forbrugermæssige, samfundsmæssige, 
industrielle og sundhedsmæssige aspekter 
ved fødevarer og foder, herunder 
adfærdsvidenskab og kognitiv videnskab;
ernæring, kostrelaterede sygdomme og 
lidelser, herunder fedme; innovative 
fødevare- og foderforarbejdningsteknologier 
(herunder emballering); forbedret kvalitet og 
sikkerhed ved fødevarer, drikkevarer og 
foder, i både kemisk og mikrobiologisk 
henseende; fødevarekædens integritet (og 
kontrol hermed); miljøvirkninger på og fra 
fødevare- og foderkæden på land og i havet;
konceptet om den samlede fødevarekæde 
(herunder fisk og skaldyr); sporbarhed.

Ændringsforslag 11
Bilag I, tema 2, aktiviteter, stk. 3

• Biovidenskaber og bioteknologi til 
fremme af bæredygtige non-food produkter 
og processer: Forbedrede afgrøder, råvarer, 
marine produkter og biomasse (herunder 
marine ressourcer) til brug for 
energifremstilling, miljøbeskyttelse, 
fremstilling af materialer og kemikalier, 
herunder nye landbrugssystemer,
bioprocesser og bioraffineringskoncepter; 
biokatalyse; skovbrug og skovbaserede 
produkter og processer; udbedring af 
miljøskader og renere forarbejdningsteknik.

• Biovidenskaber og bioteknologi til 
fremme af bæredygtige non-food produkter 
og processer: Forbedrede afgrøder, råvarer, 
marine produkter og biomasse (herunder 
marine ressourcer) til brug for 
energifremstilling, miljøbeskyttelse, 
fremstilling af materialer og kemikalier, 
herunder nye landbrugssystemer, 
bioprocesser og bioraffineringskoncepter;
biokatalyse; skovbrug og skovbaserede 
produkter og processer; udbedring af 
miljøskader (f.eks. efter en 
forureningsulykke) og renere 
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forarbejdningsteknik.

Ændringsforslag 12
Bilag I, tema 2, aktiviteter, stk. 3 a (nyt)

• Humanvidenskaber - Prioritering af 
personen som interessefelt for en 
bæredygtig og ansvarlig 
fødevareproduktion. Genopretning af 
landbrugssamfund og -distrikter og 
satsning på fiskeri.

Ændringsforslag 13
Bilag I, tema 2, aktiviteter, stk. 3 b (nyt)

Sociale og økonomiske konsekvenser af 
foranstaltninger til bevaring af ressourcer 
og til forvaltning af flåden som led i
gennemførelsen af reformen af den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 14
Bilag I, Temaer, nr. 2 a (nyt)

2a. Fiskeri og bæredygtig udnyttelse af 
verdenshavene 
Mål
- Anvendelse af nye modeller for 
forvaltning af fiskeressourcerne med 
udgangspunkt i videnskabelig udvikling.
- Indførelse af fiskeriforvaltningssystemer 
på grundlag af (globale) økosystemer som 
helhed og ikke blot på grundlag af 
(individuelle) isolerede arter.
- Forbedring af troværdigheden og 
kvaliteten af de oplysninger, der hidrører 
fra dataindsamling, kontrol og overvågning 
af fiskeriet.
- Støtte til en bæredygtig udvikling af 
akvakultur.
Grundlag
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Det er af største betydning at udvikle 
metoder, der sikrer en bedre forvaltning af 
fiskeressourcerne ved hjælp af nyskabende 
fiskeriordninger og en forbedring af de 
allerede eksisterende ordninger under 
hensyntagen til de økologiske, tekniske, 
socioøkonomiske og politiske aspekter, som 
et sådant tiltag indebærer.
En generel forbedring af situtionen for
verdenshavene og deres ressourcer kræver 
anvendelse af ordninger for forvaltning af 
fiskeressourcerne, der omfatter alle 
økosystemets elementer (biologiske, 
kemiske og fysiske) set i forhold til 
menneskets aktiviteter. Følgerne af 
sådanne aktiviteter bør vurderes i lyset af 
de globale ændringer af økosystemerne og 
af de marine ressourcer  i særdeleshed.
Fremme af tværfaglig forskning, som 
forener oceanografi, marinbiologi og 
samfundsvidenskab, vil kræve, at der i 
databaserne med oplysninger om 
forvaltningen af bestandene integreres 
økonomiske oplysninger.
Det er af afgørende betydning at integrere 
dem nye fartøjsovervågning for at bevare 
verdenshavene, nedbringe omkostningerne 
og skabe hurtigere adgang til resultaterne 
heraf.
Det er vigtigt at yde videnskabelig støtte til 
akvakultur for at fremme anvendelsen af 
mere økologiske produktionssystemer, 
produktionen af nye arter,  forbedre 
foderkvaliteten og undersøge følgerne af 
eventuelle genmanipulationer med henblik 
på at øge produktiviteten.
Aktiviteter
- Forvaltningsmetoder baseret på 
forskellige informationskilder, herunder 
TAC'er, fiskeriindsatsen, tekniske 
foranstaltninger og institutionelle 
justeringer
- Fiskeriteknologiens relevans, selektivitet, 
forvaltningens og beslutningstagningens 
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sociale og økonomiske følger
- Identificering af usikkerhedsmomenter i 
forbindelse med vurderingen af bestande 
og fiskeri
- Større kendskab til dybhavsfiskeri
- Fastsættelse af et optimalt niveau for 
fiskebestanden for hvert udnyttelsesniveau
- Større kendskab til fødekædens 
mekanismer under hensyntagen til 
produktivitetsændringerne i de marine 
systemer og til overførslen af forurenende 
stoffer gennem fødekæden
- Udvikling og anvendelse af 
bioøkonomiske modeller med henblik på 
evaluering af følgerne af 
forvaltningsforanstaltninger til fremme af 
en bæredygtig udvikling af 
fiskeressourcerne på lang sigt
- Bedre koordinering af indsamling af 
oplysninger om fiskeri og miljø via 
overvågningsprogrammer, samt 
programmer for overvågning, etablering og 
opretholdelse af databaser 
- Overvågning af fiskeprodukternes kvalitet 
og sikkerhed for at bevare et positivt billede 
af produkterne
- Forbedring af akvakulturteknologien 
(f.eks. mindre brug af antibiotika, 
anvendelse af integrerede systemer)
- Bedre kendskab til de områder, der 
vedrører genetik, ernæring, fysiologi og 
miljøpåvirkninger, og som alle er knyttet til 
akvakultur
- Identificering af de processer, 
hvorigennem potentielt farlige stoffer 
ophobes (toksiner, metaller, persistente 
organiske miljøgifte (POP)) og 
afgiftningsprocesser (giftige alger i 
toskallede bløddyr)
- Andet

Begrundelse
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På grund af fiskeriet nuværende svage stilling og hensynet til havenes bevarelse som en 
strategisk prioritet for EU bør fiskeriet spille en nøglerolle i det nye rammeprogram. Der bør 
derfor indføjes en målsætning, som direkte vedrører temaet "fiskeri og have", i stedet for blot 
at lade spørgsmålet være led i en horisontal tilgang omfattende et så uoverskueligt bredt tema 
som fødevarer, landbrug og bioteknologi.

Ændringsforslag 15
Bilag I, tema 6, mål

Bæredygtig forvaltning af miljøet og dets 
ressourcer baseret på øget viden om 
samspillet mellem biosfæren, økosystemerne 
og menneskelige aktiviteter og på udvikling 
af nye teknologier, værktøjer og tjenester 
som udgangspunkt for en integreret tilgang 
til løsning af miljøproblemerne.
Hovedvægten vil blive lagt på forudsigelse 
af ændringer i klimasystemet, det økologiske 
system og jord- og havsystemet; på 
værktøjer og teknologier til overvågning, 
forebyggelse og afbødning af 
miljøbelastninger og –risici, herunder 
sundhedsrisici, og til bevaring af det 
naturlige og menneskeskabte miljø.

Bæredygtig forvaltning af miljøet og dets 
ressourcer baseret på øget viden om 
samspillet mellem biosfæren, økosystemerne 
og menneskelige aktiviteter og på udvikling 
af nye teknologier, værktøjer og tjenester 
som udgangspunkt for en integreret tilgang 
til løsning af miljøproblemerne.
Hovedvægten vil blive lagt på forudsigelse 
af ændringer i klimasystemet, det økologiske 
system og jord- og havsystemet; på 
værktøjer og teknologier til overvågning, 
forebyggelse og afbødning af 
miljøbelastninger og -risici, herunder 
sundhedsrisici, og til bevaring af det 
naturlige og menneskeskabte miljø, samt
konsekvenserne af den globale 
klimaændring på fiskeressourcerne og på 
fiskerirelaterede aktiviteter.

Ændringsforslag 16
Bilag I, tema 6, grundlag, stk. 4

Nedenfor er anført en række aktiviteter, 
hvoraf mange har direkte relevans for 
opfyldelsen af behov for beslutningsstøtte på 
politisk plan. Der kan imidlertid ydes 
supplerende støtte til nyopdukkede behov 
for beslutningsstøtte, f.eks. i tilknytning til 
bæredygtighedsvurderinger af EU-
politikker; opfølgning af post-Kyoto 
indsatsen til bekæmpelse af 
klimaændringerne; og nye miljøpolitikker, 
f.eks. inden for søfartspolitik, standarder og 
regler.

Nedenfor er anført en række aktiviteter, 
hvoraf mange har direkte relevans for 
opfyldelsen af behov for beslutningsstøtte på 
politisk plan. Der kan imidlertid ydes 
supplerende støtte til nyopdukkede behov 
for beslutningsstøtte, f.eks. i tilknytning til 
bæredygtighedsvurderinger af EU-politikker 
(f.eks. vedrørende landbrugs- og 
fiskeripolitikkens miljømæssige aspekter, 
herunder den integrerede 
kystzoneplanlægning); opfølgning af post-
Kyoto indsatsen til bekæmpelse af 
klimaændringerne; og nye miljøpolitikker, 
f.eks. inden for søfartspolitik, standarder og 
regler.
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Ændringsforslag 17
Bilag II

Samarbejde                                        44432 Samarbejde                                           44432
Sundhed                                                  8317 Sundhed                                                  8317

Fødevarer, landbrug og bioteknologi     2455 Fødevarer, landbrug, fiskeri og
bioteknologi 2455

Informations- og
kommunikationsteknologi 12670

Informations- og
kommunikationsteknologi 12670

Nanovidenskab, nanoteknologi,
materialer og ny

produktionsteknologi 4832

Nanovidenskab, nanoteknologi,
materialer og ny

produktionsteknologi 4832
Energi 2931 Energi  2931

Miljø (herunder klimaændringer)           2535 Miljø (herunder klimaændringer)
og marine ressourcer                  2535

Transport (herunder luftfartsteknik)       5940 Transport (herunder luftfartsteknik)      5940
Samfundsøkonomi og humaniora            792 Samfundsøkonomi og humaniora            792

Sikkerhed og rummet                             3960 Sikkerhed og rummet                             3960

Der fastlægges en fordelingsnøgle for de 
enkelte politikker inden for 
særprogrammet.

Begrundelse

Med henblik på at opfylde kravene til gennemsigtighed i forbindelse med tildeling af 
bevillinger, der tilgår denne sektor særdeles ofte, skal der fastsættes en fordelingsnøgle på 
forhånd. Denne form for fordelingsnøgle afspejler klart Fællesskabets prioriteringer og gør 
det muligt at undgå, at der bliver gjort forskel i forbindelse med udvælgelse af projekter.
Desuden vil en sådan nøgle kunne afholde visse sektorer fra at indsende projekter.
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