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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

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 

  
1 DO C 271 E de 7.11.2002, p. 401.
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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 
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 
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pesca, acuicultura y medio marino en programas específicos, por lo que no existe ninguna 
garantía de que ésta pueda efectivamente llevarse a cabo.

-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.

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 straipsnio 2 dalies b punktas

(b) maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos (b) maistas, žemės ūkis, žuvininkystė ir 
biotechnologijos

Pakeitimas 2

2 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) Žuvininkystė ir tausus vandenynų 
išteklių naudojimas;

Justificación
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.

Pakeitimas 3
I priedo antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 2 punktas

(2) maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos (2) maistas, žemės ūkis, žuvininkystė ir 
biotechnologijos

  
1 OL C ... / Dar neskelbta Oficialiajame Leidinyje.
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Pakeitimas 4
I priedo antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 2a punktas (naujas)

(2a) Žuvininkystė ir tausus vandenynų 
išteklių naudojimas;

Pakeitimas 5
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos pavadinimas

Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos Maistas, žemės ūkis, žuvininkystė ir 
biotechnologijos

Pakeitimas 6
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos dalis „Tikslas“

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
bioekonomiką sutelkiant mokslo įstaigas, 
pramonės įmones ir kitas suinteresuotas 
šalis, siekiant išnaudoti naujas mokslinių 
tyrimų galimybes, leisiančias spręsti 
socialinius ir ekonominius uždavinius, 
kylančius dėl: saugesnio, sveikesnio ir geros 
kokybės maisto bei atsinaujinančių 
biologinių išteklių tvaraus naudojimo ir 
gamybos augančio poreikio, didėjančios 
epizootinių ir zoonozinių ligų bei su maistu 
susijusių sutrikimų rizikos, visų pirma 
klimato pokyčių keliamos grėsmės žemės 
ūkio ir žuvininkystės produkcijai, taip pat 
augančio aukštos kokybės maisto poreikio, 
atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir aplinkybes 
kaimo vietovėse.

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
bioekonomiką sutelkiant mokslo įstaigas, 
pramonės įmones ir kitas suinteresuotas 
šalis, siekiant paremti ES politikos sritis ir 
išnaudoti naujas mokslinių tyrimų 
galimybes, leisiančias spręsti socialinius ir 
ekonominius uždavinius, kylančius dėl:
saugesnio, sveikesnio ir geros kokybės 
maisto bei atsinaujinančių biologinių išteklių 
tvaraus naudojimo ir gamybos augančio 
poreikio, didėjančios epizootinių ir 
zoonozinių ligų bei su maistu susijusių 
sutrikimų rizikos, visų pirma klimato 
pokyčių keliamos grėsmės žemės ūkio ir 
žuvininkystės (įskaitant ir akvakultūrą)
produkcijai, taip pat augančio aukštos 
kokybės maisto poreikio, atsižvelgiant į 
gyvūnų gerovę ir aplinkybes kaimo ir 
pakrančių vietovėse.

Pakeitimas 7
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos dalies „Loginis pagrindas“ 1 pastraipa

Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų 
biologinių išteklių (mikroorganizmų, augalų, 
gyvūnų) valdymą, gamybą ir panaudojimą 
bus žemės ūkio, žuvininkystės, maisto 

Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų 
sausumos ir vandens biologinių išteklių 
(mikroorganizmų, augalų, gyvūnų) valdymą, 
gamybą ir panaudojimą bus žemės ūkio, 
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pramonės, sveikatos priežiūros, 
miškininkystės ir susijusių pramonės šakų 
naujų, tvarių, ekologiškai veiksmingų ir 
konkurencingų produktų pagrindas. Kaip ir 
numatyta Europos gyvosios gamtos mokslų 
ir biotechnologijų strategijoje, tai padės 
didinti Europos biotechnologijų ir maisto 
pramonės įmonių – ypač pažangių 
technologijų MVĮ – konkurencingumą, taip 
pat gerinti globą ir rūpybą bei kelti gerovę.
Maisto ir pašarų grandinių saugos, su mityba 
susijusių ligų, maisto vartojimo įpročių ir
maisto bei mitybos įtakos sveikatai tyrimai 
padės kovoti su dėl maisto kylančiais 
sutrikimais (pvz., nutukimu, alergijomis) ir 
užkrečiamosiomis ligomis (pvz., užkrečiama 
smegenų kempinlige, paukščių gripu), taip 
pat reikšmingai prisidės prie visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikatos bei vartotojų 
apsaugos srityje vykdomos politikos ir 
taisyklių įgyvendinimo ir būsimos politikos 
bei taisyklių formulavimo.

žuvininkystės, maisto pramonės, sveikatos 
priežiūros, miškininkystės ir susijusių 
pramonės šakų naujų, tvarių, ekologiškai 
veiksmingų ir konkurencingų produktų 
pagrindas. Kaip ir numatyta Europos 
gyvosios gamtos mokslų ir biotechnologijų 
strategijoje, tai padės didinti Europos 
biotechnologijų ir maisto pramonės įmonių –
ypač pažangių technologijų MVĮ –
konkurencingumą, taip pat gerinti globą ir 
rūpybą bei kelti gerovę. Maisto ir pašarų 
grandinių saugos (įskaitant natūralias 
mitybos grandines), su mityba susijusių 
ligų, maisto vartojimo įpročių ir maisto bei 
mitybos įtakos sveikatai tyrimai padės 
kovoti su dėl maisto kylančiais sutrikimais 
(pvz., nutukimu, alergijomis), cheminiu 
užterštumu ir užkrečiamosiomis ligomis 
(pvz., užkrečiama smegenų kempinlige, 
paukščių gripu), taip pat reikšmingai prisidės 
prie visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos 
bei vartotojų apsaugos srityje vykdomos 
politikos ir taisyklių įgyvendinimo ir 
būsimos politikos bei taisyklių formulavimo.

Pakeitimas 8
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos dalies „Loginis pagrindas“ 3 pastraipa

Kelios Europos technologijų platformos 
padeda nustatant bendrus mokslinių tyrimų 
prioritetus augalų genomikos ir 
biotechnologijų, miškininkystės ir su ja 
susijusių pramonės šakų, visuotinės augalų 
sveikatos, ūkio gyvulių veislininkystės, 
maisto ir pramoninių biotechnologijų srityse.  
Moksliniai tyrimai taip pat suteiks žinių, 
kurių reikia remiant bendrąją žemės ūkio 
politiką, žemės ūkio ir prekybos klausimus, 
maisto saugos taisykles, Bendrijos gyvūnų 
sveikatos, ligų kontrolės ir geros standartus 
bei bendrosios žuvininkystės politikos 
reformą, kuria siekiama numatyti darnų 
žvejybos ir akvakultūros vystymąsi.  Taip 
pat numatytas lankstus atsakas į naujus 
politikos poreikius, ypač atsižvelgiant į 
naujas socialines ar ekonomines tendencijas.

Kelios Europos technologijų platformos 
padeda nustatant bendrus mokslinių tyrimų 
prioritetus augalų genomikos ir 
biotechnologijų, miškininkystės ir su ja 
susijusių pramonės šakų, visuotinės augalų 
sveikatos, ūkio gyvulių veislininkystės, 
maisto ir pramoninių biotechnologijų srityse.  
Moksliniai tyrimai taip pat suteiks žinių, 
kurių reikia remiant bendrąją žemės ūkio 
politiką, žemės ūkio ir prekybos klausimus, 
maisto saugos taisykles, Bendrijos gyvūnų 
sveikatos, ligų kontrolės ir geros standartus 
bei bendrosios žuvininkystės politikos 
reformą, kuria siekiama numatyti darnų 
žvejybos ir akvakultūros vystymąsi, jūrinės 
kilmės maisto produktų saugą ir aplinkos 
atkūrimą. Taip pat numatytas lankstus 
atsakas į naujus politikos poreikius, ypač 
atsižvelgiant į naujas socialines ar 
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ekonomines tendencijas.

Pakeitimas 9
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos dalies „Veikla“ 1 pastraipa

Iš žemės, miškų ir vandens aplinkos 
išgaunamų biologinių išteklių tvari gamyba 
ir valdymas: sudaryti sąlygas moksliniams 
tyrimams, įskaitant genomikos, proteomikos, 
metabolomikos, sistemų biologijos ir 
konverguojančias technologijas, šiose 
srityse: mikroorganizmai, augalai ir gyvūnai, 
taip pat jų biologinės įvairovės 
eksploatavimas; pagerinti javai ir gamybos 
sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę, 
kokybiškos gamybos schemas ir GMO 
poveikį; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė;
kaimo plėtra; gyvūnų gerovė, veislininkystė 
ir produkcija; augalų sveikata; tvari ir 
konkurencinga žuvininkystė ir akvakultūra;
užkrečiamosios gyvūnų ligos, tarp jų ir 
zoonozės; saugus gyvūninių atliekų 
šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriaus asmenims reikalingas 
priemones (kraštovaizdžio, žemėtvarkos 
priemonės ir pan.).

Iš žemės, miškų ir vandens aplinkos 
išgaunamų biologinių išteklių tvari gamyba 
ir valdymas: sudaryti sąlygas moksliniams 
tyrimams, įskaitant genomikos, proteomikos, 
metabolomikos, sistemų biologijos ir 
konverguojančias technologijas, šiose 
srityse: mikroorganizmai, augalai ir gyvūnai, 
taip pat jų biologinės įvairovės 
eksploatavimas; pagerinti javai ir gamybos 
sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę ir 
akvakultūrą, kokybiškos gamybos schemas 
ir GMO poveikį; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė;
kaimo plėtra; gyvūnų gerovė, veislininkystė 
ir produkcija; augalų sveikata; tvari ir 
konkurencinga žuvininkystė ir akvakultūra;
užkrečiamosios gyvūnų ligos, tarp jų ir 
zoonozės; saugus gyvūninių atliekų 
šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio, kaimo plėtros 
ir žuvininkystės sektoriaus asmenims 
reikalingas priemones (kraštovaizdžio, 
žemėtvarkos, jūrų išteklių valdymo
priemonės ir pan.). Norint siekti šių tikslų, 
ypač žuvininkystės ir akvakultūros 
sektoriuje, pirmenybė bus teikiama 
taikomiesiems tyrimams, kurių pagrindinis 
tikslas – tobulinti mokslinius duomenis, 
kuriais bus remiamasi leidžiant teisės aktus 
ir valdant žuvininkystę, ypač įgyvendinant 
rūšių, kurioms gresia biologinis pavojus, 
atkūrimo planus.

Justificación

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.
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Pakeitimas 10
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos dalies „Veikla“ 2 pastraipa

„Nuo šakutės iki ūkio“: maistas, sveikata ir 
gerovė: Maisto ir pašarų klausimai, susiję su 
vartotojais, visuomene, pramone ir sveikata, 
įskaitant elgsenos ir pažinimo mokslus; su 
mityba ir racionu susiję ligos ir sutrikimai, 
įskaitant nutukimą; naujoviškos maisto ir 
pašarų perdirbimo technologijos (taip pat ir 
pakavimo); pagerinta maisto, gėrimų ir 
pašarų cheminė ir mikrobiologinė kokybė ir 
sauga; maisto grandinės vientisumas (ir 
kontrolė); aplinkos poveikis maisto ir pašarų 
grandinėms; visos maisto grandinės sąvoka 
(įskaitant jūros produktus); atsekamumas.

„Nuo šakutės iki stalo, nuo jūros iki 
lėkštės“. Maistas, įskaitant jūrų produktus, 
sveikata ir gerovė: Maisto ir pašarų 
klausimai, susiję su vartotojais, visuomene, 
pramone ir sveikata, įskaitant elgsenos ir 
pažinimo mokslus; su mityba ir racionu 
susiję ligos ir sutrikimai, įskaitant nutukimą;
naujoviškos maisto ir pašarų perdirbimo 
technologijos (taip pat ir pakavimo);
pagerinta maisto, gėrimų ir pašarų cheminė 
ir mikrobiologinė kokybė ir sauga; maisto 
grandinės vientisumas (ir kontrolė); aplinkos 
poveikis sausumos ir vandens maisto ir 
pašarų grandinėms; visos maisto grandinės 
sąvoka (įskaitant jūrų produktus), 
atsekamumas.

Pakeitimas 11
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos dalies „Veikla“ 3 pastraipa

Gyvosios gamtos mokslai ir 
biotechnologijos tvariems nemaisto 
produktams ir procesams:  pagerinti javai, 
pramonės žaliavos, jūros produktai ir 
biomasė (įskaitant jūrų išteklius) energetikai, 
aplinka ir didelės pridėtinės vertės produktai 
– medžiagos ir cheminės medžiagos, 
įskaitant naujoviškas ūkininkavimo sistemas, 
biologinius procesus ir biologinio 
perdirbimo sąvokas; biologinė katalizė;
miškininkystė ir miško produktai bei 
procesai; aplinkos atkūrimas ir švaresnis 
perdirbimas.

Gyvosios gamtos mokslai ir 
biotechnologijos tvariems nemaisto 
produktams ir procesams:  pagerinti javai, 
pramonės žaliavos, jūrų produktai ir 
biomasė (įskaitant jūrų išteklius) energetikai, 
aplinka ir didelės pridėtinės vertės produktai 
– medžiagos ir cheminės medžiagos, 
įskaitant naujoviškas ūkininkavimo sistemas, 
biologinius procesus ir biologinio 
perdirbimo sąvokas; biologinė katalizė;
miškininkystė ir miško produktai bei 
procesai; aplinkos atkūrimas (pvz., po 
atsitiktinio užteršimo) ir švaresnis 
perdirbimas.

Pakeitimas 12
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos dalies „Veikla“ 3a pastraipa (nauja)

Humanitariniai mokslai: žmogus – tvarios 
ir atsakingai vykdomos gamybos dėmesio 
centras. Žemės ūkio ir žuvininkystės 
bendruomenių bei regionų gaivinimas.
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Pakeitimas 13
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2 temos dalies „Veikla“ 3b pastraipa (nauja)

Socialinis ir ekonominis išteklių 
išsaugojimo priemonių poveikis ir laivyno 
valdymas, siekiant įgyvendinti bendrosios 
žuvininkystės politikos reformą.

Pakeitimas 14
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 2a tema (nauja)

2a. Žuvininkystė ir tausus vandenynų 
išteklių naudojimas
Tikslas
– taikyti naujus žuvų išteklių valdymo 
metodus, pagrįstus mokslo plėtra;
– taikyti žuvininkystės valdymo sistemas, 
atsižvelgiant į pasaulio ekosistemas kaip 
visumą, o ne vien tik į tam tikras atskiras 
rūšis;
– teikti patikimesnę ir kokybiškesnę 
informaciją, gautą renkant duomenis ir  
atliekant žuvininkystės kontrolę bei 
stebėseną;
– remti tvarią akvakultūros plėtrą;
Loginis pagrindas
Nepaprastai svarbu sukurti geresnį žuvų 
išteklių valdymą užtikrinančias procedūras, 
pasitelkiant naujoviškas ir gerinant esamas 
žuvininkystės sistemas bei atsižvelgiant į su 
tokio pobūdžio veikla susijusius 
ekologinius, techninius, socialinius ir 
ekonominius bei politinius aspektus.
Bendra planetos vandenynų ir jų išteklių 
būklė gali pagerėti tik taikant žuvininkystės 
išteklių valdymo sistemas, grįstas visais 
ekosistemos komponentais (biologiniais, 
cheminiais ir fiziniais) ir neatsiejant jų nuo 
žmonių veiklos. Šios veiklos padariniai turi 
būti vertinami atsižvelgiant į pasaulio 
ekosistemų ir ypač jūrų išteklių pakitimus.
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Norint skatinti daugiadisciplinius tyrimus, 
aprėpiančius okeanografijos, žuvininkystės 
biologijos ir socialinius mokslus, reikia, 
kad jų sudėtine dalimi taptų ekonominė 
informacija, ir reikia suderinti ją su žuvų 
išteklių valdymu susijusių duomenų bazių 
duomenimis.
Būtina įdiegti naujas žvejybos laivų 
stebėsenos sistemas, siekiant išsaugoti 
vandenynus ir mažinti sąnaudas bei 
pagreitinti galimybę pasinaudoti taip gauta 
informacija
Kalbant apie akvakultūrą, pasakytina, kad 
reikia skubiai suteikti mokslinę paramą 
siekiant naudoti ekologiškesnės gamybos 
sistemas, auginti naujas rūšis, gerinti 
pašarų kokybę ir tirti galimų genetinių 
modifikacijų, atliekamų norint padidinti 
produktyvumą, padarinius.
Veikla
– Valdymo mechanizmai, grįsti daugialype 
informacija, įskaitant BLS (bendrus 
leistinus sugavimus), žvejybos pastangą, 
technines priemones ir institucinį 
sureguliavimą;
– žuvininkystės technologijų, atrankos, 
valdymo ir sprendimo procesų socialinio ir 
ekonominio poveikio svarbos įvertinimas;
– vertinant žuvų išteklius ir žvejybos plotus 
atsiradusių netikslumų apskaičiavimas;
– geresnis giluminės žvejybos išmanymas;
– optimalios kiekvieno naudojimo lygmens 
išteklių būklės nustatymas;
– geresnis mitybos grandinėse vykstančių 
procesų išmanymas ir  dėmesio į jūrų 
sistemų produktyvumo pokyčius bei per 
mitybos grandines perduodamus teršalus 
atkreipimas.
– bioekonominių modelių kūrimas ir 
taikymas, siekiant įvertinti ilgalaikius su 
tausia žuvininkyste susijusių valdymo 
priemonių padarinius;
– stipresnis žuvininkystės ir aplinkos 
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duomenų, skirtų stebėsenos programoms ir 
duomenų bazėms kurti ir saugoti, rinkimo 
koordinavimas;
– žuvininkystės gaminių kokybės ir saugos 
stebėsena, siekiant išsaugoti teigiamą jų 
įvaizdį;
– akvakultūros technologijų gerinimas 
(pvz., retesnis antibiotikų naudojimas, 
integruotų sistemų taikymas);
– geresnis su akvakultūra susijusių sričių, 
pvz., genetikos, mitybos, fiziologijos, 
sąveikos su aplinka, išmanymas;
– procesų, kurių metu susidaro potencialiai 
toksiniai junginiai (toksinai, metalai, 
patvarieji organiniai teršalai – POT), ir 
detoksikacijos procesų (toksiški dumbliai 
moliuskuose) nustatymas;
– kita.

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.

Pakeitimas 15
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 6 temos dalis „Tikslas“

Tvarus aplinkos ir jos išteklių valdymas 
plečiant mūsų žinias apie biosferos, 
ekosistemų ir žmogaus veiklos tarpusavio 
sąveiką ir naujų technologijų, priemonių ir 
paslaugų kūrimas, siekiant integruotai 
spręsti visuotinius aplinkos klausimus. Bus 
akcentuojamas klimato, ekologinių, žemės ir 
vandenų sistemų pokyčių prognozavimas;
priemonės ir technologijos, skirtos stebėti 
aplinkai keliamus pavojus ir riziką, tarp jų ir 
riziką sveikatai, bei užkirsti jiems kelią ar 
juos sušvelninti, taip pat skirtos išsaugoti 
natūralią ir žmogaus sukurtą aplinką.

Tvarus aplinkos ir jos išteklių valdymas 
plečiant mūsų žinias apie biosferos, 
ekosistemų ir žmogaus veiklos tarpusavio 
sąveiką ir naujų technologijų, priemonių ir 
paslaugų kūrimas, siekiant integruotai 
spręsti visuotinius aplinkos klausimus. Bus 
akcentuojamas klimato, ekologinių, žemės ir 
vandenų sistemų pokyčių prognozavimas;
priemonės ir technologijos, skirtos stebėti 
aplinkai keliamus pavojus ir riziką, tarp jų ir 
riziką sveikatai, bei užkirsti jiems kelią ar 
juos sušvelninti, taip pat skirtos išsaugoti 
natūralią ir žmogaus sukurtą aplinką bei 
stebėti pasaulinės klimato kaitos poveikį 
jūrų ištekliams ir su žuvininkyste susijusiai 
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veiklai.

Pakeitimas 16
I priedo antraštinės dalies „Temos“ 6 temos dalies „Loginis pagrindas“ 4 pastraipa

Toliau išvardyta tam tikra veikla , kurios 
didelė dalis tiesiogiai susijusi su politikos 
reikmėmis. Tačiau gali būti teikiama ir 
papildoma parama, jeigu iškyla naujos 
politikos reikmės, pavyzdžiui, susijusios su 
ES politikos poveikio tvarumui įvertinimu, 
tolesne veikla, įsigaliojus Kioto protokolui 
dėl klimato kaitos, ir nauja aplinkos politika, 
pavyzdžiui, jūrų politikos, standartų ir 
taisyklių srityje.

Toliau išvardyta tam tikra veikla , kurios 
didelė dalis tiesiogiai susijusi su politikos 
reikmėmis. Tačiau gali būti teikiama ir 
papildoma parama, jeigu iškyla naujos 
politikos reikmės, pavyzdžiui, susijusios su 
ES politikos poveikio tvarumui įvertinimu 
(pvz., žemės ūkio ir žuvininkystės 
aplinkosauginiai aspektai, įskaitant 
visapusišką pakrantės zonų valdymą), 
tolesne veikla, įsigaliojus Kioto protokolui 
dėl klimato kaitos, ir nauja aplinkos politika, 
pavyzdžiui, jūrų politikos, standartų ir 
taisyklių srityje.

Pakeitimas 17
II priedo lentelė „Bendradarbiavimas“

Bendradarbiavimas                               44432 Bendradarbiavimas                             44432
Sveikata                                                  8317 Sveikata                                                8317

Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos 2455 Maistas, žemės ūkis, žuvininkystė ir 
biotechnologijos                                   2455

Informacijos ir ryšių technologijos      12670 Informacijos ir ryšių technologijos      12670
Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos 
ir naujos gamybos technologijos            4832

Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos 
ir naujos gamybos technologijos            4832

Energetika                                              2931 Energetika                           2931

Aplinka (įskaitant klimato kaitą)            2535 Aplinka (įskaitant klimato kaitą), jūrų 
ištekliai 2535

Transportas (įskaitant aeronautiką)        5940 Transportas (įskaitant aeronautiką)        5940
Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 
humanitariniai mokslai                             792

Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 
humanitariniai mokslai                             792

Saugumas ir erdvė                              3960 Saugumas ir erdvė                                  3960

Specialioje programoje bus nustatyta, kaip 
įgyvendinti kiekvieną politikos sritį.
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Justificación

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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