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SHORT JUSTIFICATION

Introduction

Parliament has always considered scientific research to be one of the priorities of the common 
fisheries policy, being fundamental to the rational exploitation of marine resources and the 
proper management of the Community fleet.

Parliament's resolution of 17 January 2002 on the Commission Green Paper on the future of 
the common fisheries policy1, which set out the main ideas which were to inspire the reform 
of EU activities in this sector, considered the availability of reliable data on the state of 
resources to be vital for rational fisheries management.

Accordingly, that resolution called for greater investment in scientific research so as to gain a 
picture of the full potential offered by the marine environment and marine ecosystems, not 
only in the interests of fisheries and aquaculture but also in the light of other key phenomena 
such as pollution, climate change and natural hazards, the conservation of biodiversity, 
progress in the areas of health and pharmacology, food for human consumption and animal 
feedingstuffs and the planned development of coastal areas.

Parliament's resolution on the Green Paper, which is still topical today, expressed regret that 
fisheries and marine sciences were not given specific treatment, instead being scattered 
among various programmes and objectives, and called for them to be dealt with en bloc and in 
a homogeneous way in Community R&D programmes.

Scientific marine research also appears to figure among the Commission's concerns. This 
became clear in Commissioner Borg's appearance before the Committee on Fisheries within 
the framework of the hearings of Commissioners, when he explicitly stated that improving the 
scientific basis would be a priority in the VIIth framework programme.

Research framework programmes

Despite the good intentions of the Community institutions, the development of marine 
research in the successive framework programmes (FPs) is disappointing.

The IVth and Vth FPs included specific programmes for fisheries and aquaculture (FAIR) 
intended for the applied marine research sector, with funding of EUR 130 and 150 million 
respectively. In the VIth FP the amount of funding was drastically reduced to EUR 60 million, 
which was allocated to priority 8 (Fisheries policy) and marginally to priorities 5 and 6 (Food 
and the Environment).

The Commission proposal containing the proposal for a decision of the European Parliament 
and the Council on the VIIth FP does not devote a specific thematic area to either fisheries or 
aquaculture. The only reference is to thematic area (b), 'Food, agriculture and biotechnology', 
which might cover fisheries research, but only distantly and if interpreted in the wider sense.
The same applies to thematic area (f), 'Environment (including climate change)', where 

  
1 OJ C 271 E, 7.11.2002, p. 401.
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explicit reference should be made to research on marine resources and the integral 
management of coastal areas.

Research objectives

Scientific marine research must not give priority only to research aimed at establishing the 
state of stocks; the economic and social aspects which determine fisheries management are 
crucial elements.

At a time when it appears foreseeable that multiannual management or recovery plans will be 
introduced for a large number of commercial species, it is vital to ascertain what implications 
the various scenarios for catch reductions and the setting of biomass levels will have for the 
local and regional economy, employment and regional planning, so as to avoid hampering the 
integral development of coastal areas which depend heavily on fishing. High-quality scientific 
information plays a key role in making it easier to understand the decisions taken by the 
Community institutions, decisions which are sometimes painful for coastal communities.

It also appears necessary to support international scientific bodies working in the field of 
fisheries, both the ICES and bodies linked to regional fisheries organisations, promoting 
interdisciplinary scientific research encompassing biology, ecology, economics and social 
sciences.

Achieving these objectives requires a specific financial framework devoted to research in the 
field of fisheries and the marine environment, which is a necessary guarantee that such 
research will be carried out. Policies with no adequate budget rarely amount to more than 
declarations of good intentions.

Conclusions

1. The implementation of the new common fisheries policy requires an across-the-board 
expansion of research into the marine environment, covering both biological and ecological 
aspects and the socio-economic aspects, since management plans for responsible fishing entail 
restrictions for the Community fleet which have wide-ranging consequences for coastal 
communities in the Union.

2. The treatment given to the fisheries sector in the VIIth framework programme 
contradicts the declarations made by the highest Community authorities and the Member 
States concerning the priorities for the implementation of the new CFP and represents a 
backward step by comparison with the previous programmes. The budget allocation for 
marine research has been steadily shrinking, despite the official declarations.

3. Research into fisheries, aquaculture and the marine environment is not covered in 
specific programmes in the VIIth Community research framework programme, which means 
that there is no guarantee that such research can actually be carried out.

4. If the common fisheries policy is to be properly implemented and fully effective, 
specific applied and basic research programmes are needed, with adequate funding. To this 
end, it is essential that the VIIth framework programme should include an allocation key 
which will guarantee funding.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 2 lõike 2 punkt b

(b) toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia;

(b) toiduained, põllumajandus, kalandus ja 
biotehnoloogia;

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) kalandus ja ookeanide säästev 
kasutamine;

Justification

Fisheries, owing to its current weak position, and the preservation of the oceans, as a 
strategic priority for the EU, should play a key part in this new framework programme. An 
objective should therefore be included which deals directly with the theme of fisheries and the 
oceans, rather than this topic being addressed merely as part of a horizontal approach.

Muudatusettepanek 3
I lisa I jaotise “Koostöö” punkt 2 (uus)

(2) toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia;

(2) toiduained, põllumajandus, kalandus ja 
biotehnoloogia;

Muudatusettepanek 4
I lisa I jaotise “Koostöö” punkt 2 a (uus)

2 a) kalandus ja ookeanide säästev 
kasutamine;

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 5
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 pealkiri

Toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia

Toiduained, põllumajandus, kalandus ja 
biotehnoloogia

Muudatusettepanek 6
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 eesmärk

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud huvivaldkonnad, et kasutada uusi ja 
esilekerkivaid uurimisvõimalusi, mis 
käsitlevad sotsiaalseid ja majanduslikke 
ülesandeid: kasvav nõudlus ohutumate, 
tervislikemate ja kvaliteetsemate toiduainete 
ning taastuvate bioressursside säästlikuma 
kasutuse ja tootmise järele; episootiliste ja 
zoonootiliste haiguste ning toiduainetega 
seotud tervisehäirete suurenev oht; eelkõige 
kliimamuutustest tulenevad ohud 
põllumajandus- ja kalandussektori tootmise 
jätkusuutlikkusele ja ohutusele; ning 
suurenev nõudlus kvaliteetsete toiduainete 
järele, võttes arvesse loomade heaolu ja 
maaeluga seonduvat.

Euroopa teadmistepõhise biomajanduse 
loomine, ühendades teaduse, tööstuse ja 
muud huvivaldkonnad, et toetada liidu 
poliitikat, kasutada uusi ja esilekerkivaid 
uurimisvõimalusi, mis käsitlevad 
sotsiaalseid ja majanduslikke ülesandeid:
kasvav nõudlus ohutumate, tervislikemate ja 
kvaliteetsemate toiduainete ning taastuvate 
bioressursside säästlikuma kasutuse ja 
tootmise järele; episootiliste ja zoonootiliste 
haiguste ning toiduainetega seotud 
tervisehäirete suurenev oht; eelkõige 
kliimamuutustest tulenevad ohud 
põllumajandus- ja kalandussektori 
(sealhulgas akvakultuuri) tootmise 
jätkusuutlikkusele ja ohutusele; ning 
suurenev nõudlus kvaliteetsete toiduainete 
järele, võttes arvesse loomade heaolu ja 
maaeluga seonduvat ning rannikuvööndeid.

Muudatusettepanek 7
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 põhimõtte lõige 1

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste ressursside (mikroorganismid, 
taimed ja loomad) säästva majandamise, 
tootmise ja kasutuse raames loob aluse 
uutele säästvatele, ökoloogiliselt tõhusatele 
ja konkureerivatele toodetele 
põllumajanduse, kalanduse, toiduaine-, 
tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Euroopa 
bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia 
kohaselt aitab see suurendada Euroopa 
biotehnoloogia ja toiduainetootjate, eelkõige 

Innovatsioon ja teadmiste edendamine 
bioloogiliste maa ja vee elusressursside 
(mikroorganismid, taimed ja loomad) 
säästva majandamise, tootmise ja kasutuse 
raames loob aluse uutele säästvatele, 
ökoloogiliselt tõhusatele ja konkureerivatele 
toodetele põllumajanduse, kalanduse, 
toiduaine-, tervishoiu-, metsandus- ja muude 
seonduvate tööstuste puhul. Euroopa 
bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia 
kohaselt aitab see suurendada Euroopa 
biotehnoloogia ja toiduainetootjate, eelkõige 
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kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset heaolu.
Teadusuuringud, mis käsitlevad toidu 
ohutust ja loomade toiduahelat, toitumisega 
seotud haigusi, toiduvalikut ning toidu ja 
toitumise mõju tervisele, aitavad võidelda 
toiduainetega seotud tervisehäiretega (nt 
ülekaalulisus, allergia) ja nakkushaigustega 
(nt transmissiivne spongioosne 
entsefalopaatia, klassikaline lindude katk), 
aidates kaasa olemasolevate põhimõtete ja 
eeskirjade rakendamisele ning tulevaste 
põhimõtete ja eeskirjade sõnastamisele 
inimeste, loomade ja taimede tervise ning 
tarbijakaitse valdkonnas.

kõrgtehnoloogiliste väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet, 
parandades samal ajal sotsiaalset kaitset ja
heaolu. Teadusuuringud, mis käsitlevad 
toidu ohutust ja loomade toiduahelat 
(sealhulgas looduslikud toiduahelad), 
toitumisega seotud haigusi, toiduvalikut ning 
toidu ja toitumise mõju tervisele, aitavad 
võidelda toiduainetega seotud 
tervisehäiretega (nt ülekaalulisus, allergia), 
keemilise reostusega ja nakkushaigustega 
(nt transmissiivne spongioosne 
entsefalopaatia, klassikaline lindude katk), 
aidates kaasa olemasolevate põhimõtete ja 
eeskirjade rakendamisele ning tulevaste 
põhimõtete ja eeskirjade sõnastamisele 
inimeste, loomade ja taimede tervise ning 
tarbijakaitse valdkonnas.

Muudatusettepanek 8
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 põhimõtte lõige 3

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid 
aitavad kaasa ühiste teadustöö prioriteetide 
seadmisele sellistes valdkondades nagu 
taimegenoomika ja biotehnoloogia, 
metsandus ja metsatööstus, ülemaailmne 
loomade tervishoid, põllumajandusloomade 
kasvatamine, toiduainetööstus ja tööstuslik 
biotehnoloogia. Teadusuuringud annavad ka 
alusteadmisi, millega toetatakse: ühist 
põllumajanduspoliitikat, põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, samuti ühise 
kalanduspoliitika reformimist, mille eesmärk 
on tagada kalanduse ja akvakultuuri 
jätkusuutlik areng. Nähakse ette ka paindlik 
lahendus uutele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, eelkõige seoses uute sotsiaalsete 
ja majanduslike arengusuundadega.

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid 
aitavad kaasa ühiste teadustöö prioriteetide 
seadmisele sellistes valdkondades nagu 
taimegenoomika ja biotehnoloogia, 
metsandus ja metsatööstus, ülemaailmne 
loomade tervishoid, põllumajandusloomade 
kasvatamine, toiduainetööstus ja tööstuslik 
biotehnoloogia. Teadusuuringud annavad ka 
alusteadmisi, millega toetatakse: ühist 
põllumajanduspoliitikat, põllumajandus- ja 
kaubandusküsimusi, toidu ohutust 
käsitlevaid eeskirju, loomade tervishoidu, 
haiguste tõrjet ja heaolu käsitlevaid 
ühenduse norme, samuti ühise 
kalanduspoliitika reformimist, mille eesmärk 
on tagada kalanduse ja akvakultuuri, merest 
saadud toiduainete ohutuse ja keskkonna 
taastamise jätkusuutlik areng. Nähakse ette 
ka paindlik lahendus uutele poliitikast 
tulenevatele vajadustele, eelkõige seoses 
uute sotsiaalsete ja majanduslike 
arengusuundadega.
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Muudatusettepanek 9
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 tegevuse lõige 1

1. Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine: teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu näiteks 
genoomika, proteoomika, metaboloomika 
ning süsteemibioloogia ja lähedased 
tehnoloogiad mikroorganismide, taimede ja 
loomade jaoks, kaasa arvatud nende 
bioloogilise mitmekesisuse kasutamine;
täiustatud põllukultuurid ja 
tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus, kvaliteetse tootmise 
kavad ja GMO mõju; jätkusuutlik, 
konkurentsivõimeline ja multifunktsionaalne 
põllumajandus ja metsandus; maaelu areng;
loomade heaolu, aretamine ja tootmine;
jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline 
kalandus ja akvakultuur; loomade 
nakkushaigused, sh zoonoosid; loomsete 
jäätmete ohutu kõrvaldamine; vee-
elusressursside kaitse, majandamine ja 
kasutamine, poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses ja maaelu arendamises 
osalejate (maastik, maakorraldus jne) jaoks 
vajalike vahendite väljatöötamine.

1. Maa, metsa ja veekeskkonnaga seotud 
bioloogiliste ressursside säästev tootmine ja 
majandamine: teadusuuringud, sealhulgas 
sellised tehnoloogiad nagu näiteks 
genoomika, proteoomika, metaboloomika 
ning süsteemibioloogia ja lähedased 
tehnoloogiad mikroorganismide, taimede ja 
loomade jaoks, kaasa arvatud nende 
bioloogilise mitmekesisuse kasutamine;
täiustatud põllukultuurid ja 
tootmissüsteemid, sealhulgas 
mahepõllumajandus- ja akvakultuur, 
kvaliteetse tootmise kavad ja GMO mõju;
jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja 
multifunktsionaalne põllumajandus ja 
metsandus; maaelu ja rannikuvööndite
areng; loomade heaolu, aretamine ja 
tootmine; jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline kalandus ja 
akvakultuur; loomade nakkushaigused, sh 
zoonoosid; loomsete jäätmete ohutu 
kõrvaldamine; vee-elusressursside kaitse, 
majandamine ja kasutamine, 
poliitikakujundajate ning muude 
põllumajanduses, maaelu arendamises ja 
kalanduses osalejate (maastik, 
maakorraldus, mere elusressursside 
majandamine jne) jaoks vajalike vahendite 
väljatöötamine. Selleks tuleb eelkõige 
kalanduse ja akvakultuuri valdkonnas 
anda prioriteetsus rakenduslikule 
uurimistegevusele, mille põhieesmärk on 
parandada teaduslikke andmeid, millel 
peavad põhinema õigusaktid ja 
kalanduskorraldus, eelkõige mis puudutab 
nende liikide taastamise kavasid, keda 
ähvardab suurim bioloogiline oht.

Justification

Both politicians, who are responsible for taking the decisions, and the fishing industry itself 
have a particular need for this type of more practical research. A specific objective is also 
included, which is strikingly absent from the proposal. Given that the 7th framework 
programme is to run for a longer period, the inclusion of objectives to be met is more than 
justified.
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Muudatusettepanek 10
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 tegevuse lõige 2

„Toidulaualt tallu“ põhimõte: toit, tervis ja 
heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toitumisega seotud haigused ja tervisehäired, 
kaasa arvatud ülekaalulisus; innovatiivsed 
toidu- ja söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja sööda 
parem kvaliteet ja ohutus, nii keemiline kui 
ka mikrobioloogiline; toiduahela 
terviklikkus (ja kontroll); keskkonnamõjud 
inimeste/loomade toiduahelale ning 
inimeste/loomade toiduahela 
keskkonnaalane mõju; kogu toiduahela 
mõiste (sh mereannid); jälgitavus.

„Talust toidulauale, merest taldrikusse“ 
põhimõte: toit, sealhulgas meretooted, tervis 
ja heaolu: toidu ja söödaga seotud tarbija-, 
tööstus-, tervishoiu- ja ühiskondlikud 
aspektid, kaasa arvatud käitumis- ja 
tunnetuspsühholoogia; toitumine, 
toitumisega seotud haigused ja tervisehäired, 
kaasa arvatud ülekaalulisus; innovatiivsed 
toidu- ja söödatöötlemistehnoloogiad (sh 
pakendamine); toiduainete, jookide ja sööda 
parem kvaliteet ja ohutus, nii keemiline kui 
ka mikrobioloogiline; toiduahela 
terviklikkus (ja kontroll); keskkonnamõjud 
inimeste/loomade maa- ja meretoidu ahelale 
ning inimeste/loomade maa- ja meretoidu
ahela keskkonnaalane mõju; kogu toiduahela 
mõiste (sh mereannid); jälgitavus.

Muudatusettepanek 11
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 tegevuse lõige 3

Bioteadused ja biotehnoloogia säästvate 
toiduks mittekasutatavate toodete ja 
protsesside jaoks: täiustatud põllukultuurid, 
lähteained, meretooted ja biomass (sh mere 
elusressursid) energeetika, keskkonna ning 
selliste kõrge lisandväärtusega toodete nagu 
näiteks materjalide ja kemikaalide jaoks, 
kaasa arvatud innovatiivne 
põllumajandustootmine, bioprotsessid ja 
biorafineerimine; biokatalüüs; metsandus 
ning metsandustooted ja -protsessid;
keskkonna parandamine ja 
keskkonnasäästlikum töötlemine.

Bioteadused ja biotehnoloogia säästvate 
toiduks mittekasutatavate toodete ja 
protsesside jaoks: täiustatud põllukultuurid, 
lähteained, meretooted ja biomass (sh mere 
elusressursid) energeetika, keskkonna ning 
selliste kõrge lisandväärtusega toodete nagu 
näiteks materjalide ja kemikaalide jaoks, 
kaasa arvatud innovatiivne 
põllumajandustootmine, bioprotsessid ja 
biorafineerimine; biokatalüüs; metsandus 
ning metsandustooted ja -protsessid;
keskkonna parandamine (näiteks pärast 
õnnetuse tagajärjel toimunud reostust) ja 
keskkonnasäästlikum töötlemine.

Muudatusettepanek 12
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 tegevuse lõige 3 a (uus)

Humanitaarteadused – isiku asetamine 
huviala keskpunkti säästliku ja 
vastutustundliku toiduainete tootmise 
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raames. Põllumajanduslike ja kalandusega 
tegelevate kogukondade ning piirkondade 
taaselustamine.

Muudatusettepanek 13
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 2 tegevuse lõige 3 b (uus)

Ühise kalanduspoliitika reformi 
läbiviimiseks vajalike mere elusressursside 
säilitamise ja laevastike majandamise 
meetmete sotsiaalsed ja majanduslikud 
mõjud.

Muudatusettepanek 14
I lisa osa “Teemad” punkt 2 a (uus)

2 a) Kalandus ja ookeanide säästev 
kasutamine
Eesmärk
– kasutada uusi kalaressursside 
majandamise mudeleid, võttes arvesse 
teaduse arengut;
– luua kalanduse majandamise süsteemid, 
mis põhinevad (globaalsetel) 
ökosüsteemidel kui tervikul ja mitte ainult 
üksikutel (eri-) liikidel;
– parandada andmete kogumise, kontrolli 
ja kalanduse järelevalve käigus saadud 
teabe usaldusväärsust ja kvaliteeti;
– toetada akvakultuuri säästvat arengut;
Põhimõte
On väga tähtis arendada protsesse, mis 
tagavad kalaressursside parema 
majandamise, ning seda uudsete 
kalandussüsteemidega, samuti juba 
olemasolevate parandamisega, võttes 
arvesse ökoloogilisi, tehnilisi, sotsiaal-
majanduslikke ja poliitilisi aspekte, mida 
seda laadi tegevus eeldab.
Ookeanide ja nende ressursside üldine 
parandamine toimub nii, et kohaldatakse 
kalaressursside majandamise süsteeme, mis 
põhinevad ökosüsteemi kõikidel (nii 
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bioloogilistel, keemilistel kui ka 
füüsikalistel) osadel, sidudes neid alati 
inimtegevusega. Nende ettevõtmiste 
tagajärgi tuleb hinnata ökosüsteemide ja 
eelkõige mere elusressursside globaalsete 
muutuste kontekstis.
Multidistsiplinaarse uurimistegevuse 
arendamine, mille eesmärk on tugevdada 
okeanograafiateadusi, kalandusbioloogiat 
ja sotsiaalteadusi, nõuab majandusteabe 
integreerimist kooskõlas sellise teabe 
andmebaasidega, mis käsitlevad varude 
majandamist.
Kindlasti on ookeanide kaitseks vaja 
integreerida kalapüügialuste 
järelevalvesüsteemid, vähendades kulusid 
ja kiirendades juurdepääsu saadud teabele.
Mis puudutab akvakultuuri, siis tuleb 
kiiresti ette näha teaduslik tugi 
ökoloogilisemate tootmismeetodite 
kasutamiseks ja uute liikide tootmiseks, 
toiduainete kvaliteedi parandamine ja 
võimalike geneetiliste manipulatsioonide 
mõju tootlikkuse huvides.
Tegevus
– majandamissüsteemid, mis põhinevad 
mitmesugusel teabel, kaasa arvatud iga-
aastased püügimäärad, püügikoormus, 
tehnilised meetmed ja institutsioonide 
kohandused;
– kalandustehnoloogiate tähtsuse, 
selektiivsuse, sotsiaalsete ja 
majandusmõjude hindamine majandamises 
ja otsuste tegemise protsessis;
– määramatuse iseloomustamine arvuliste 
näitajatega varude ja kalanduse 
hindamisel;
– süvamerepüügi parem tundmine;
– ressursi optimaalse taseme 
kindlaksmääramine iga 
ekspluatatsioonitasandi puhul;
– toiduahela protsesside parem tundmine, 
võttes arvesse meresüsteemide tootlikkuse 
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muudatusi ja saasteainete edasikandumist 
toiduahelate kaudu;
– biomajanduslike mudelite arendamine ja 
kohaldamine, et hinnata pikaajalise säästva 
kalandusega seotud majandamismeetmete 
tulemusi;
– kooskõlastatuse tugevdamine teabe 
kogumisel kalanduse ja keskkonna kohta 
andmebaaside järelevalve, loomise ja 
hooldamise kavades;
– kalandustoodete kvaliteedi ja ohutuse 
järelevalve, et säilitada toodete hea maine;
– kalatootmistehnoloogiate parandamine 
(näiteks antibiootikumide kasutamise 
vähendamine, integreeritud süsteemide 
kasutamine);
– teadmiste parandamine geneetikast, 
toitumisest, füsioloogiast ja vastastikusest 
toimest keskkonnaga seoses akvakultuuri 
tootmisega;
– potentsiaalselt toksiliste koostisosade 
(toksiinid, metallid, püsivad orgaanilised 
saasteained) kuhjumise ja toksiinidest 
puhastamise protsesside (mürgised vetikad 
merikarpides) kindlaksmääramine;
– muu tegevus.

Justification

Fisheries, owing to its current weak position, and the preservation of the oceans, as a 
strategic priority for the EU, should play a key part in this new framework programme. An 
objective should therefore be included which deals directly with the theme of fisheries and the 
oceans, rather than this topic being addressed merely as part of a horizontal approach 
embracing such an excessively broad theme as food, agriculture and biotechnology.

Muudatusettepanek 15
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 6 eesmärk

Keskkonna ja selle ressursside säästev 
majandamine, edendades teadmisi biosfääri, 
ökosüsteemide ja inimtegevuse vastastikuse 
mõju kohta ning arendades uusi 
tehnoloogiaid, vahendeid ja teenuseid, et 
lahendada ülemaailmseid 

Keskkonna ja selle ressursside säästev 
majandamine, edendades teadmisi biosfääri, 
ökosüsteemide ja inimtegevuse vastastikuse 
mõju kohta ning arendades uusi 
tehnoloogiaid, vahendeid ja teenuseid, et 
lahendada ülemaailmseid 
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keskkonnaprobleeme integreeritud alustel.
Tähelepanu pööratakse kliimamuutuste ning 
öko-, maa- ja ookeanisüsteemides toimuvate 
muutuste prognoosimisele; vahenditele ja 
tehnoloogiatele keskkonnakoormuse ja -
ohtude jälgimiseks, ennetamiseks ja 
leevendamiseks, sealhulgas ka tervise 
seisukohalt, samuti loodus- ja 
kultuurikeskkonna kaitsmiseks.

keskkonnaprobleeme integreeritud alustel.
Tähelepanu pööratakse kliimamuutuste ning 
öko-, maa- ja ookeanisüsteemides toimuvate 
muutuste prognoosimisele; vahenditele ja 
tehnoloogiatele keskkonnakoormuse ja -
ohtude jälgimiseks, ennetamiseks ja 
leevendamiseks, sealhulgas ka tervise 
seisukohalt, samuti loodus- ja 
kultuurikeskkonna kaitsmiseks, unustamata 
kliimamuutustest tingitud ülemaailmseid 
mõjusid mere elusressurssidele ja 
kalandusega seotud tegevustele.

Muudatusettepanek 16
I lisa I jaotise “Teemad” punkti 6 põhimõtte lõige 4

Allpool on loetletud tegevusvaldkonnad, 
millest paljud on otseselt seotud poliitikast 
tulenevate vajadustega. Võimalik on 
pakkuda täiendavat toetust uutele 
esilekerkivatele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, mis on näiteks seotud EL 
tegevuspõhimõtete säästvuse mõju 
hinnangutega, Kyoto kohtumisele järgnevate 
ja kliimamuutustega soetud meetmete 
järelevalvele ning uutele 
keskkonnapoliitilistele valdkondadele, nagu 
näiteks merenduspoliitika ning selle normid 
ja eeskirjad.

Allpool on loetletud tegevusvaldkonnad, 
millest paljud on otseselt seotud poliitikast 
tulenevate vajadustega. Võimalik on 
pakkuda täiendavat toetust uutele 
esilekerkivatele poliitikast tulenevatele 
vajadustele, mis on näiteks seotud EL 
tegevuspõhimõtete säästvuse mõju 
hinnangutega (näiteks nendega, mis 
puudutavad põllumajandus- ja 
kalanduspoliitika keskkonnaaspekte, 
sealhulgas rannikuvööndite integreeritud 
majandamist), Kyoto kohtumisele 
järgnevate ja kliimamuutustega soetud 
meetmete järelevalvele ning uutele 
keskkonnapoliitilistele valdkondadele, nagu 
näiteks merenduspoliitika ning selle normid 
ja eeskirjad.

Muudatusettepanek 17
II lisa tabel "Koostöö"

Koostöö 44432 Koostöö 44432
Tervishoid 8317 Tervishoid 8317

Toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia                                    2455

Toiduained, põllumajandus, kalandus ja 
biotehnoloogia                                      2455

Side- ja infotehnoloogia Side- ja infotehnoloogia
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 12670 12670
Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid 
ja uued tootmistehnoloogiad

4832

Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid 
ja uued tootmistehnoloogiad

4832
Energeetika 2931 Energeetika 2931
Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)

2535
Keskkond (sealhulgas kliimamuutused), 

mere elusressursid  
2535

Transport (sealhulgas lennundus) 5940 Transport (sealhulgas lennundus) 5940
Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused

792
Sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused

792
Julgeolek ja kosmos 3960 Julgeolek ja kosmos 3960

Iga poliitikavaldkonna arendamiseks 
lisatakse vastavasse eriprogrammi 
jaotustabel.

Justification

An advance allocation key is needed to meet the requirements linked to transparency in the 
allocation of what are often significant amounts in this area. Such an allocation key clearly 
reflects the Community's preferences and avoids the discretionary selection of projects 
submitted. Moreover, the allocation key might act as a disincentive for the submission of 
projects in some areas.
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