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RÖVID INDOKOLÁS

El Parlamento Europeo siempre ha considerado la investigación científica como una de las 
prioridades de la Política Común de Pesca, básica para la explotación racional de los recursos 
marinos y para la correcta gestión de la flota comunitaria.

En efecto, la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2002, sobre el Libro 
Verde de la Comisión sobre el futuro de la política pesquera común1, donde se contienen las 
líneas maestras que deben inspirar la renovación de la actividad de la Unión en este sector, 
considera que la disponibilidad de datos fidedignos sobre el estado de los recursos es un 
elemento indispensable para una gestión racional de las pesquerías.

En consecuencia, en dicha Resolución se pide una mayor inversión en investigación 
científica, que permita conocer todas las potencialidades del medio y de los ecosistemas 
marinos, no sólo en interés de la pesca y de la acuicultura, sino de otros fenómenos tan 
importantes como la contaminación, el cambio climático y los riesgos naturales, la 
conservación de la biodiversidad, los progresos en sanidad y farmacología, la alimentación 
humana y animal y la ordenación de los usos costeros.

La citada Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde, que sigue siendo de 
actualidad, ya lamentaba que en el VI Programa Marco de Investigación la pesca y las 
ciencias marinas no apareciesen consideradas de forma específica, sino dispersas en distintos 
Programas y Objetivos, y solicitaba su consideración conjunta y homogénea en los programas 
comunitarios de I+D.

La investigación científica marina también parece ser una preocupación de la Comisión. Así 
lo declaró el Comisario Börg en su intervención ante la Comisión de pesca con ocasión de las 
audiencias de los Comisarios, al señalar expresamente que la mejora de la base científica sería
una prioridad en el VII Programa Marco.

Programas Marco de Investigación

A pesar de los buenos propósitos de las instituciones comunitarias, la evolución de la 
investigación marina en los sucesivos Programas Marco (PM) resulta desconcertante.

En el IV y V PM se incluyeron unos programas específicos de pesca y acuicultura (FAIR) 
para el sector de la investigación marina aplicada, con una cobertura financiera de 130 y 150 
millones de euros respectivamente. En el VI PM, su cuantía se redujo de forma drástica a 60 
millones de euros, destinados a la prioridad 8 (Política pesquera) y marginalmente a las 5 y 6 
(Alimentación y Medioambiente).

La propuesta de la Comisión que recoge la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y 
del Consejo  para el VII PM no contempla como un eje específico ni la pesca ni la acuicultura. 
Sólo se hace referencia a un Tema 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", que de forma 

  
1 DO C 271 E de 7.11.2002, p. 401.
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remota y por interpretación extensiva podría cubrir la investigación pesquera. Lo mismo 
ocurre con el Tema 6 " Medioambiente (incluido el cambio climático)", donde debería figurar 
de forma explícita la investigación sobre los recursos marinos y la gestión integral de las 
zonas costeras.

Objetivos de investigación

En la investigación científica marina no sólo debe darse prioridad a la investigación dirigida 
al conocimiento del estado de los recursos: los aspectos económicos y sociales que 
determinan la gestión de las pesquerías son elementos cruciales.

En un período donde parece previsible la introducción de Planes plurianuales de gestión o de 
recuperación para numerosas especies comerciales, es vital conocer las implicaciones que en 
la economía local y regional, en el empleo y la ordenación del territorio, puedan tener los 
diferentes escenarios de reducción de capturas y fijación de niveles de biomasa, de tal forma 
que no se obstaculice el desarrollo integral de las zonas costeras altamente dependientes de la 
pesca. Una información científica de calidad no puede sino ayudar a la comprensión de las 
decisiones, a veces dolorosas para las comunidades costeras, que toman las instituciones 
comunitarias.

También parece necesario apoyar a los organismos científicos internacionales dedicados a la 
pesca, tanto el ICES como los que dependen de las Organizaciones Regionales de Pesca, 
promoviendo una investigación científica interdisciplinar, que incluya la biología, la ecología, 
la economía y las ciencias sociales.  

Para lograr estos objetivos es necesario un marco financiero propio para la investigación en 
materia de pesca y medio marino, garantía necesaria para su materialización. Las políticas sin 
presupuesto adecuado se quedan generalmente en meras declaraciones de buenas intenciones.

Conclusiones

-1. La ejecución de la nueva política pesquera común exige un amplio refuerzo de la 
investigación del medio marino, tanto en sus aspectos biológicos y ecológicos como 
socioeconómicos, puesto que los planes de gestión de la pesca responsable conllevan 
limitaciones para la flota comunitaria con amplios efectos en las poblaciones litorales de la 
Unión.

-2. El tratamiento que recibe el sector pesquero en el VII Programa Marco se contradice con 
las declaraciones de las máximas autoridades comunitarias y de los Estados miembros sobre 
las prioridades para la ejecución de la nueva PCP, y es regresivo si lo comparamos con los 
precedentes. La dotación presupuestaria de la investigación marina ha ido paulatinamente 
deteriorándose, a pesar de las declaraciones oficiales.

-3. El VII Programa Marco de Investigación comunitario no recoge la investigación sobre 
pesca, acuicultura y medio marino en programas específicos, por lo que no existe ninguna 
garantía de que ésta pueda efectivamente llevarse a cabo.
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-4. Para el desarrollo y plena eficacia de la Política Común de Pesca se necesitan programas 
específicos de investigación aplicada y fundamental con la adecuada dotación financiera. A 
estos efectos, es imprescindible que en el VII PM se incluya una clave de reparto que 
garantice la financiación. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
2. cikk (2) bekezdés b) pont

(b) Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia;

b) Élelmiszerek, mezőgazdaság, halászat és 
biotechnológia;

Módosítás: 2
2. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)

ba) Halászat és az óceánok fenntartható 
kiaknázása;

Indokolás

El sector de la pesca, por su actual debilidad, y la preservación de los océanos, como 
prioridad estratégica de la UE, deberán asumir un papel destacado en este nuevo programa 
marco, por lo que está justificada la inclusión de un nuevo tema que aborde directamente la 
pesca y los océanos, y no adopte sólo un enfoque transversal.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 3
I. melléklet „Együttműködés” 2. pont

2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia

2. Élelmiszerek, mezőgazdaság, halászat és 
biotechnológia

Módosítás: 4
I. melléklet I. „Együttműködés” 2a) pont (új)

2a) Halászat és az óceánok fenntartható 
kiaknázása;

Módosítás: 5
I. melléklet „Témák” 2) pont cím

Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia

Élelmiszerek, mezőgazdaság, halászat és 
biotechnológia

Módosítás: 6
I. melléklet „Témák” 2. pont „Célkitűzés”

Az európai tudásalapú biogazdaság
felépítése a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, az 
új és kialakulóban lévő kutatási lehetőségek 
kiaknázásával, amelyek választ keresnek 
korunk társadalmi és gazdasági kihívásaira: 
a biztonságosabb, egészségesebb és jobb 
minőségű élelmiszer és a megújuló biológiai 
erőforrások felhasználása és előállítása iránti 
egyre növekvő igényre; a járványos 
állatbetegségek és a zoonózis, valamint az 
élelmiszerekkel összefüggő 
rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira; a mezőgazdasági és halászati 
termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának a különösen az 
éghajlatváltozás miatti veszélyeztetettségére;
valamint a jó minőségű élelmiszer iránti, az 

Az európai tudásalapú biogazdaság
létrehozása a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével az
Unió politikáinak támogatása és azon új és 
kialakulóban lévő kutatási lehetőségek 
kiaknázása érdekében, amelyek választ 
keresnek korunk társadalmi és gazdasági 
kihívásaira: a biztonságosabb, 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszer 
és a megújuló biológiai erőforrások 
felhasználása és előállítása iránti egyre 
növekvő igényre; a járványos 
állatbetegségek és a zoonózis, valamint az 
élelmiszerekkel összefüggő 
rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira; a mezőgazdasági és halászati
termelés (beleértve az akvakultúrát)
fenntarthatóságának és biztonságosságának a 
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állatok jólétét és a vidéki környezetet is 
figyelembe vevő egyre növekvő keresletre

különösen az éghajlatváltozás miatti 
veszélyeztetettségére; valamint a jó 
minőségű élelmiszer iránti, az állatok jólétét 
és a vidéki, valamint partmenti környezetet 
is figyelembe vevő egyre növekvő 
keresletre.

Módosítás: 7
I. melléklet „Témák” 2. pont „Indoklás”(1) bekezdés

A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 
irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztéséhez. Az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégiával összhangban 
ez segíti az európai biotechnológiai és 
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. Az élelmiszer- és 
takarmányláncok biztonságosságára, az 
étrenddel összefüggő betegségekre, az 
élelmiszerek megválasztására, valamint az 
élelmiszerek és a táplálkozás egészségre 
gyakorolt hatására irányuló kutatások 
segítenek az élelmiszerekkel összefüggő 
betegségek (például az elhízás vagy az 
allergiák) és a fertőző betegségek (például a 
fertőző szivacsos agyvelőbántalom vagy a 
madárinfluenza) elleni küzdelemben, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
meglévő politikák végrehajtásában és az új 
politikák és szabályozás kialakításában a 
köz-, állat- és növény-egészségügy, valamint 
a fogyasztóvédelem területén.

A szárazföldi és vízi biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 
irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztéséhez. Az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégiával összhangban 
ez segíti az európai biotechnológiai és 
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. Az élelmiszer és takarmányláncok
(köztük a természetes táplálékláncok) 
biztonságosságára, az étrenddel összefüggő 
betegségekre, az élelmiszerek 
megválasztására, valamint az élelmiszerek és 
a táplálkozás egészségre gyakorolt hatására 
irányuló kutatások segítenek az 
élelmiszerekkel összefüggő betegségek 
(például az elhízás vagy az allergiák), a 
vegyi szennyezés és a fertőző betegségek 
(például a fertőző szivacsos 
agyvelőbántalom vagy a madárinfluenza) 
elleni küzdelemben, miközben 
nagymértékben hozzájárulnak a meglévő 
politikák végrehajtásában és az új politikák 
és szabályozás kialakításában a köz-, állat-
és növény-egészségügy, valamint a 
fogyasztóvédelem területén.
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Módosítás: 8
I. melléklet „Témák” 2. pont „Indoklás”(3) bekezdés

Több európai technológiai platform is 
hozzájárul a közös kutatási prioritások 
meghatározásához olyan területeken, mint 
például a növényi genomika és a 
biotechnológia, az erdészeti és az erdőre 
alapozott iparágak, a globális 
állategészségügy, az állattenyésztés, az 
élelmiszeripar és az ipari biotechnológia. A 
kutatás megteremti továbbá azt a tudást, 
amely alapot ad a közös agrárpolitika, a 
napirenden lévő mezőgazdasági és 
kereskedelmi kérdések, az élelmiszer-
biztonsági előírások, a közösségi állat-
egészségügyi, járványvédelmi és jóléti 
előírások, valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politika támogatásához. Fel 
kell készülni továbbá arra, hogy az új 
politikai igényekre rugalmas választ kell 
adni, különösen az újszerű társadalmi és 
gazdasági folyamatok tekintetében.

Több európai technológiai platform is 
hozzájárul a közös kutatási prioritások 
meghatározásához olyan területeken, mint 
például a növényi genomika és a 
biotechnológia, az erdészeti és az erdőre 
alapozott iparágak, a globális 
állategészségügy, az állattenyésztés, az 
élelmiszeripar és az ipari biotechnológia. A 
kutatás megteremti továbbá azt a tudást, 
amely alapot ad a közös agrárpolitika, a 
napirenden lévő mezőgazdasági és 
kereskedelmi kérdések, az élelmiszer-
biztonsági előírások, a közösségi állat-
egészségügyi, járványvédelmi és jóléti 
előírások, valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését, a
tengerből származó élelmiszeripari 
termékek biztonságosságát és a környezet 
kármentesítését célzó közös halászati 
politika reformjához. Fel kell készülni 
továbbá arra, hogy az új politikai igényekre 
rugalmas választ kell adni, különösen az 
újszerű társadalmi és gazdasági folyamatok 
tekintetében. 

Módosítás: 9
I. Melléklet „Témák” 2. pont „Tevékenységek” (1) bekezdés

A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 
gazdálkodás: Elősegítő kutatás, beleértve az 
„-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, rendszerbiológia 
és a mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve 
biodiverzitásuk kiaknázását is; fejlett 
haszonnövények és termelési rendszerek, 
beleértve a biogazdálkodást, a minőségi 
termelési rendszereket és a GMO-k hatását 

A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 
gazdálkodás: Elősegítő kutatás, beleértve az 
„-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, rendszerbiológia 
és a mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve 
biodiverzitásuk kiaknázását is; fejlett 
haszonnövények és termelési rendszerek, 
beleértve a biogazdálkodást és bio-
akvakultúrát, a minőségi termelési 
rendszereket és a GMO-k hatását is; 
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is; fenntartható, versenyképes és 
többfunkciós mezőgazdaság és erdészet; 
vidékfejlesztés; állatjólét, állattenyésztés és 
állati eredetű termékek; növényegészségügy; 
fenntartható és versenyképes halászat és 
akvakultúra; állatok fertőző betegségei, 
beleértve a zoonózisokat is; az állati eredetű 
hulladék biztonságos ártalmatlanítása; az élő 
vízi erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 
azokkal való gazdálkodás; a mezőgazdaság 
és a vidékfejlesztés politikai döntéshozói és 
egyéb szereplői számára szükséges eszközök 
kifejlesztése (tereprendezési, birtokkezelési 
gyakorlat stb.).

fenntartható, versenyképes és többfunkciós 
mezőgazdaság és erdészet; a vidék és a 
partmenti területek fejlesztése; állatjólét, 
állattenyésztés és állati eredetű termékek; 
növényegészségügy; fenntartható és 
versenyképes halászat és akvakultúra; 
állatok fertőző betegségei, beleértve a 
zoonózisokat is; az állati eredetű hulladék 
biztonságos ártalmatlanítása; az élő vízi 
erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 
azokkal való gazdálkodás; a mezőgazdaság, 
a halászat és a vidékfejlesztés politikai 
döntéshozói és egyéb szereplői számára 
szükséges eszközök kifejlesztése 
(tereprendezési, birtokkezelési gyakorlatok, 
a tengeri erőforrások és a partmenti 
területek kezelésének gyakorlata stb.).
Ennek érdekében, különösen a halászat és 
az akvakultúra területén az alkalmazott 
kutatásnak kell prioritást élveznie, 
amelynek elsődleges célkitűzése azon 
tudományos adatok javítása, amelyekre a 
halászati szabályozásnak és a halászat 
irányításának alapulnia kell, különösen a 
biológiai kockázatok által fenyegetett fajok 
állományának helyreállítását illetően.

Indokolás

Tanto los responsables políticos, para sus decisiones, como el sector pesquero necesitan 
especialmente este tipo de investigación de carácter más práctico. Por otro lado, se incluye 
un objetivo preciso, una de las carencias destacadas de la propuesta. Puesto que el Séptimo
Programa Marco tiene una duración mayor, la inclusión de objetivos a cumplir queda más 
que justificada.

Módosítás: 10
I. melléklet „Témák” 2. pont „Tevékenységek” (2) bekezdés

„A konyhaasztaltól a szántóföldig”: 
élelmiszerek, egészség és jólét: Az 
élelmiszerek és a takarmányok fogyasztói, 
társadalmi, ipari és egészségügyi 

„A konyhaasztaltól a szántóföldig, a 
tengertől a tányérig”: élelmiszerek,
beleértve a tengeri termékeket, egészség és 
jólét: Az élelmiszerek és a takarmányok 
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vonatkozásai, beleértve a viselkedéstani és a 
kognitív tudományokat is; táplálkozás, az 
étrenddel összefüggő betegségek és 
rendellenességek, beleértve az elhízást is; 
innovatív élelmiszer- és 
takarmányfeldolgozási technológiák 
(beleértve a csomagolást is); az 
élelmiszerek, az italok és a takarmányok 
minőségének, illetőleg vegyi és 
mikrobiológiai értelemben vett 
biztonságosságának fejlesztése; az 
élelmiszerlánc épsége (és ennek 
ellenőrzése); a környezet és az élelmiszerek, 
illetőleg a takarmányok közötti 
kölcsönhatások; a teljes élelmiszerlánc 
koncepciója (beleértve a halászati 
termékeket is); nyomon követhetőség.

fogyasztói, társadalmi, ipari és egészségügyi 
vonatkozásai, beleértve a viselkedéstani és a 
kognitív tudományokat is; táplálkozás, az 
étrenddel összefüggő betegségek és 
rendellenességek, beleértve az elhízást is; 
innovatív élelmiszer- és takarmány-
feldolgozási technológiák (beleértve a 
csomagolást is); az élelmiszerek, az italok és 
a takarmányok minőségének, illetőleg vegyi 
és mikrobiológiai értelemben vett 
biztonságosságának fejlesztése; az 
élelmiszerlánc épsége (és ennek 
ellenőrzése); a szárazföldi és vízi élelmiszer-
és takarmányláncokra, illetve ezek által 
gyakorolt környezeti hatások; a teljes 
élelmiszerlánc koncepciója (beleértve a 
halászati termékeket is); nyomon 
követhetőség.

Módosítás: 11
I. melléklet „Témák” 2. pont „Tevékenységek” (3) bekezdés

A nem élelmiszeripari termékeket és 
folyamatokat alátámasztó élettudományok és 
biotechnológia: Az energiatermelésben, a 
környezetvédelemben, valamint a nagy 
hozzáadott értékű termékekben, például az 
anyag- és a vegyiparban való felhasználásra 
szánt továbbfejlesztett haszonnövények, 
alapanyagok, tengeri termékek és biomassza 
(tengeri erőforrások is), beleértve az újszerű 
gazdálkodási rendszereket, a 
biofolyamatokat és a biomassza-finomítás 
koncepcióját is; biokatalízis; erdészet és fa 
alapú termékek és az ezekhez kapcsolódó 
folyamatok; környezeti helyreállítás és 
tisztább feldolgozás.

A nem élelmiszeripari termékeket és 
folyamatokat alátámasztó élettudományok és 
biotechnológia: Az energiatermelésben, a 
környezetvédelemben, valamint a nagy 
hozzáadott értékű termékekben, például az 
anyag- és a vegyiparban való felhasználásra 
szánt továbbfejlesztett haszonnövények, 
alapanyagok, tengeri termékek és biomassza 
(tengeri erőforrások is), beleértve az újszerű 
gazdálkodási rendszereket, a 
biofolyamatokat és a biomassza-finomítás 
koncepcióját is; biokatalízis; erdészet és fa 
alapú termékek és az ezekhez kapcsolódó 
folyamatok; környezeti helyreállítás 
(például balesetből származó szennyezést 
követően) és tisztább feldolgozás.

Módosítás: 12
I. melléklet „Témák” 2) pont „Tevékenységek” (3a) bekezdés (új)

Humántudományok: Az ember elsőbbsége 
a fenntartható és felelős élelmiszer-termelés 
homlokterében. A mezőgazdasági és 
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halászati közösségek és régiók fellendítése. 

Módosítás: 13
I. melléklet „Témák” 2. pont „Tevékenységek” (3b) bekezdés (új)

Az erőforrások megőrzésével kapcsolatos 
intézkedések és a közös halászati politika
reformjának végrehajtásához kapcsolódó 
flottagazdálkodás társadalmi és gazdasági 
következményei.

Módosítás: 14
I. melléklet „Témák” 2a) pont (új)

2a) Halászat és az óceánok fenntartható 
kiaknázása
Célkitűzések
– a tudományos fejlődésen alapuló új 
modellek alkalmazása a halászati 
erőforrások kezelésére;
– halászati gazdálkodási rendszerek 
megvalósítása a (globális) ökoszisztémák 
összessége alapján és nem pusztán (egyes) 
elszigetelt fajok szerint;
– az adatgyűjtésből valamint a halászat 
ellenőrzéséből és felügyeletéből származó 
információ megbízhatóságának és 
minőségének javítása;
– az akvakultúra fenntartható fejlődésének 
támogatása;
Indoklás
Alapvető fontosságú olyan folyamatok 
kidolgozása, amelyek innovatív halászati 
rendszereken és a meglévő rendszerek 
javításán keresztül biztosítják a halászati 
erőforrásokkal történő jobb gazdálkodást, 
figyelembe véve az ilyen műveletekre 
jellemző ökológiai, technikai, társadalmi,
gazdasági és politikai szempontokat.
Az óceánok és erőforrásaik számára 
biztosítandó átfogó javulás az ökoszisztéma 
emberi tevékenységekkel kapcsolatban 
számba vehető valamennyi alkotóelemén 
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(biológiai, kémiai és fizikai) alapuló 
halászati erőforrások kezelésére irányuló 
rendszerek alkalmazásával jár. E 
tevékenységek hatását az 
ökoszisztémákban, és különösen a tengeri 
erőforrásokban végbemenő globális 
változások összefüggésében kell értékelni.
Az oceanográfiai tudományok, a halászati 
biológia és a társadalomtudományok 
egyesítését célzó, több tudományágat átfogó 
kutatás elősegítése az állományok 
kezelésére vonatkozó információs 
adatbázisok és a gazdasági információ 
integrációját teszi szükségessé.
Az új halászhajó-megfigyelési rendszer 
integrációja alapvető fontosságú az ebből 
származó információhoz való hozzáférés 
meggyorsítása, az óceánok védelme és a 
költségcsökkentés érdekében.
Az akvakultúra tekintetében az 
ökologikusabb termelési rendszerek 
használata, új fajok tenyésztése, a táplálék 
minőségének javítása és a genetikai 
manipuláció révén elérhető nagyobb 
termelékenység tanulmányozása érdekében 
haladéktalanul tudományos támogatást kell 
elérhetővé tenni.
Tevékenységek
– Több információforrásra – TAC rendszer, 
halászai tevékenység, technikai 
intézkedések és intézményi módosítások –
támaszkodó gazdálkodási mechanizmusok;
– a halászati technológiák, a szelektivitás, a 
társadalmi és gazdasági hatások 
fontosságának értékelése az irányítási és 
döntéshozatali folyamatokban;
– a bizonytalanság mennyiségi 
meghatározása a halászatban és a 
halállományban;
– a mélytengeri halászterületek jobb 
megismerése;
– az erőforrások optimális állapotának 
meghatározása a hasznosítás valamennyi 
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szintjén; 
– a táplálékláncban lezajló folyamatok 
alaposabb megismerése, különös tekintettel 
a tengeri rendszerek termelékenységének 
változásaira és a szennyezőanyagok 
táplálékláncokon keresztül történő 
terjedésére;
– biogazdasági modellek kidolgozása és 
alkalmazása a halászati területek hosszú 
távú, fenntartható kiaknázásához igazodó 
irányító intézkedések következményei 
értékelésének céljával;
– a halászterületekre és a környezetre 
vonatkozó adatgyűjtések koordinációjának 
megerősítése olyan programok esetében, 
amelyek célja az adatbázisok felügyelete, 
létrehozása és fenntartása;
– a halászati termékek minőségének és 
biztonságosságának ellenőrzése e termékek 
jó hírének megőrzése érdekében;
– az akvakultúrában alkalmazott termelési 
technológiák javítása (pl.: antibiotikumok 
alkalmazásának csökkentése, integrált 
rendszerek használata);
– az akvakultúrában folyó termeléssel 
kapcsolatban a genetikára, táplálkozásra, 
fiziológiára és a környezettel való 
érintkezésre vonatkozó tudás bővítése;
– feltehetően mérgező vegyületek (toxinok, 
fémek, TMSZSZA) felhalmozódásához 
kapcsolódó folyamatok és méregtelenítési 
folyamatok (mérgező algák a kéthéjú 
kagylókban) azonosítása;
Egyéb.

Justificación

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.
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Módosítás: 15
I. melléklet „Témák” 6. pont „Célkitűzés”

A környezettel és erőforrásaival való 
fenntartható gazdálkodás a bioszféra, az 
ökológiai rendszerek és az emberi 
tevékenység közötti kölcsönhatásokra 
vonatkozó tudás fejlesztésével, valamint új 
technológiák, eszközök és szolgáltatások 
kifejlesztésével a globális környezeti 
problémák integrált kezelésének érdekében. 
Kiemelt hangsúlyt kap az éghajlati, 
ökológiai, földtani és oceanográfiai 
rendszerek előrejelzése; továbbá a 
környezeti problémák és kockázatok 
(beleértve az egészséggel kapcsolatosakat is) 
folyamatos figyelésére, megelőzésére és 
hatásainak csökkentésére, valamint a 
természeti és ember alkotta környezet 
megőrzésére alkalmas eszközök és 
technológiák.

A környezettel és erőforrásaival való 
fenntartható gazdálkodás a bioszféra, az 
ökológiai rendszerek és az emberi 
tevékenység közötti kölcsönhatásokra 
vonatkozó tudás fejlesztésével, valamint új
technológiák, eszközök és szolgáltatások 
kifejlesztésével a globális környezeti 
problémák integrált kezelésének érdekében. 
Kiemelt hangsúlyt kap az éghajlati, 
ökológiai, földtani és oceanográfiai 
rendszerek előrejelzése; továbbá a 
környezeti problémák és kockázatok 
(beleértve az egészséggel kapcsolatosakat is) 
folyamatos figyelésére, megelőzésére és 
hatásainak csökkentésére, valamint a 
természeti és ember alkotta környezet 
megőrzésére alkalmas eszközök és 
technológiák, és a globális éghajlatváltozás 
következményei a tengeri erőforrások és a 
halászathoz kapcsolódó tevékenységek 
tekintetében.

Módosítás: 16
I. melléklet „Témák” 6. pont „Indoklás” (4) bekezdés

A következőkben felsorolt tevékenységek 
jelentős része közvetlenül kapcsolódik 
szakpolitikai igényekhez. Ugyanakkor a 
közben felmerülő új szakpolitikai igények, 
mint például az uniós politikák 
fenntarthatósági hatásvizsgálatai, az 
éghajlatváltozással kapcsolatban Kiotót 
követően szükséges cselekvés, valamint az 
új környezetvédelmi politikák (például a 
tengerpolitika), szabványok és jogszabályi 
előírások igényeinek kielégítése érdekében 
további támogatásra is van lehetőség.

A következőkben felsorolt tevékenységek 
jelentős része közvetlenül kapcsolódik 
szakpolitikai igényekhez. Ugyanakkor a 
közben felmerülő új szakpolitikai igények, 
mint például az uniós politikák 
fenntarthatósági hatásvizsgálatai (például a 
mezőgazdasági és halászati politikák 
környezeti vonatkozásai, beleértve a 
partmenti térségek átfogó kezelését); az 
éghajlatváltozással kapcsolatban Kiotót 
követően szükséges cselekvés, valamint az 
új környezetvédelmi politikák (például a 
tengerpolitika), szabványok és jogszabályi 
előírások igényeinek kielégítése érdekében 
további támogatásra is van lehetőség.

Módosítás: 17
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II. melléklet táblázat „Együttműködés”

Együttműködés                                   44432 Együttműködés                                   44432
Egészségügy   8317 Egészségügy  8317
Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia  2455

Élelmiszerek, mezőgazdaság, halászat és 
biotechnológia   2455

Információs és kommunikációs technológiák
12670

Információs és kommunikációs technológiák
12670

Nanotudományok, nanotechnológiák, 
anyagtudomány és új gyártástechnológiák

4832

Nanotudományok, nanotechnológiák, 
anyagtudomány és új gyártástechnológiák

4832
Energia  2931 Energia  2931

Környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is)  2535

Környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is), tengeri erőforrások

2535
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)

5940
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)

5940
Társadalom-gazdaságtan és humán 
tudományok  792

Társadalom-gazdaságtan és humán 
tudományok  792

Biztonság és világűr  3960 Biztonság és világűr  3960
Az elosztás mértéke az egyes politikák 
fejlesztésére vonatkozó egyéni programon 
belül kerül meghatározásra.

Indokolás

Con el fin de responder a las exigencias de transparencia en la asignación de importes con 
frecuencia considerables en este sector, es necesaria una clave de reparto previa.  Este tipo 
de clave de reparto refleja claramente las preferencias de la Comunidad y evita una selección 
discrecional de los proyectos presentados.  Además, la clave de reparto podría desalentar en 
algunos sectores la presentación de proyectos.

.
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