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ĪSS PAMATOJUMS

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.

GROZĪJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) pārtika, lauksaimniecība un 
biotehnoloģija;

b) pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība
un biotehnoloģija;

Grozījums Nr. 2
2. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) zivsaimniecība un okeānu ilgtspējīga 
apsaimniekošana;

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 3
I pielikuma I sadaļas „Sadarbība” 2. punkts

(2) Pārtika, lauksaimniecība un 2) pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība

  
1 OV C... / Vēl nav publicēts OV.
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biotehnoloģija; un biotehnoloģija;

Grozījums Nr. 4
I pielikuma I sadaļas „Sadarbība” 2.a punkts

2.a) zivsaimniecība un okeānu ilgtspējīga 
apsaimniekošana;

Grozījums Nr. 5
I pielikuma daļas “Tēmas” 2. punkta  virsraksts

Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija Pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība un 
biotehnoloģija

Grozījums Nr. 6
I pielikuma daļas “Tēmas” 2. punkta mērķis

Izveidot Eiropā uz zinātnes atziņām balstītu 
bioekonomiku1, apvienojot zinātni, 
rūpniecību un citas ieinteresētās puses, lai 
izmantotu jaunas pētniecības iespējas, risinot 
sociālas un ekonomikas problēmas: 
pieaugošs pieprasījums pēc drošākas, 
veselīgākas un kvalitatīvākas pārtikas un pēc 
atjaunojamo bioresursu ilgtspējīgas 
izmantošanas un ražošanas; pieaugošais 
epizootijas un zoonozes slimību, kā arī ar 
pārtiku saistītu traucējumu risks; draudi 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ražošanas ilgtspējībai un drošībai, jo īpaši 
klimata pārmaiņu rezultātā; pieaugošais 
pieprasījums pēc augstas kvalitātes pārtikas, 
ņemot vērā dzīvnieku labturības un lauku 
apstākļus.

Izveidot Eiropā uz zinātnes atziņām balstītu 
bioekonomiku, apvienojot zinātni, 
rūpniecību un citas ieinteresētās puses, lai 
atbalstītu Eiropas Savienības politikas 
virzienus, izmantotu jaunas pētniecības 
iespējas, risinot sociālas un ekonomikas 
problēmas: pieaugošs pieprasījums pēc 
drošākas, veselīgākas un kvalitatīvākas 
pārtikas un pēc atjaunojamo bioresursu 
ilgtspējīgas izmantošanas un ražošanas;  
pieaugošais epizootijas un zoonozes slimību, 
kā arī ar pārtiku saistītu traucējumu risks; 
draudi lauksaimniecības un zivsaimniecības 
(tostarp arī akvakultūras) ražošanas 
ilgtspējībai un drošībai, jo īpaši klimata 
pārmaiņu rezultātā;  pieaugošais 
pieprasījums pēc augstas kvalitātes pārtikas, 
ņemot vērā dzīvnieku labturības un lauku, 
kā arī piekrastes zonu apstākļus.

Grozījums Nr. 7
I pielikuma daļas “Tēmas” 2. punkta pamatojuma pirmā daļa

  
1 Termins „bioekonomika” ietver visas nozares un tautsaimniecības sektorus, kuros ražo, apsaimnieko un citādi 
izmanto bioloģiskos resursus un saistītos pakalpojumus, piegādes vai patērētaju nozares, tādas kā 
lauksaimniecība, pārtika, zivsaimniecība, mežsaimniecība utt.
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Jauninājumi un zināšanu attīstība bioloģisko 
resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un 
izmantošanā sniegs pamatu jauniem, 
ilgtspējīgiem, ekoloģiski efektīviem un 
konkurētspējīgiem produktiem 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas, 
veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs. 
Saskaņā ar Eiropas stratēģiju par zinātnēm 
par dzīvību un biotehnoloģiju tas palīdzēs 
palielināt Eiropas biotehnoloģijas un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto tehnoloģiju 
MVU, konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot 
sociālo labklājību. Pētniecība par pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites drošumu, ar uzturu 
saistītām slimībām, pārtikas izvēli un 
pārtikas un uztura ietekmi uz veselību 
palīdzēs apkarot ar pārtiku saistītos veselības 
traucējumus (piem., aptaukošanās, alerģijas) 
un infekcijas slimības (piem., transmisīvā 
sūkļveida encefalopātija, putnu gripa), 
vienlaicīgi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu 
pastāvošo politiku un noteikumu īstenošanā 
un nākamo politiku un regulējuma 
formulēšanā sabiedrības, dzīvnieku, augu 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

Jauninājumi un zināšanu attīstība bioloģisko,
sauszemes un ūdens resursu 
(mikroorganismu, augu, dzīvnieku) 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un 
izmantošanā sniegs pamatu jauniem, 
ilgtspējīgiem, ekoloģiski efektīviem un 
konkurētspējīgiem produktiem 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas, 
veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs. 
Saskaņā ar Eiropas stratēģiju par zinātnēm 
par dzīvību un biotehnoloģiju tas palīdzēs 
palielināt Eiropas biotehnoloģijas un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto tehnoloģiju 
MVU, konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot 
sociālo labklājību. Pētniecība par pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites (tostarp arī 
dabiskās barošanās ķēdes) drošumu, ar 
uzturu saistītām slimībām, pārtikas izvēli un 
pārtikas un uztura ietekmi uz veselību 
palīdzēs apkarot ar pārtiku saistītos veselības 
traucējumus (piem., aptaukošanās, alerģijas), 
ķīmisko piesārņojumu un infekcijas 
slimības (piem., transmisīvā sūkļveida 
encefalopātija, putnu gripa), vienlaicīgi 
sniedzot nozīmīgu ieguldījumu pastāvošo 
politiku un noteikumu īstenošanā un nākamo 
politiku un regulējuma formulēšanā 
sabiedrības, dzīvnieku, augu veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 8
I pielikuma 2. tēmas pamatojuma trešā daļa

Vairākas Eiropas tehnoloģiju platformas 
veicina kopīgu pētniecības prioritāšu 
noteikšanu tādās jomās kā augu genomika 
un biotehnoloģija, mežsaimniecība un 
koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecība, 
dzīvnieku veselība, lauksaimniecības 
dzīvnieku audzēšana, pārtika un rūpnieciskā 
biotehnoloģija. Pētniecība arī sniegs 
vajadzīgo zināšanu bāzi, lai atbalstītu  
kopējo lauksaimniecības politiku, 
lauksaimniecības un tirdzniecības 
jautājumus, pārtikas nekaitīguma 
noteikumus, Kopienas dzīvnieku veselību, 

Vairākas Eiropas tehnoloģiju platformas 
veicina kopīgu pētniecības prioritāšu 
noteikšanu tādās jomās kā augu genomika 
un biotehnoloģija, mežsaimniecība un 
koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecība, 
dzīvnieku veselība, lauksaimniecības 
dzīvnieku audzēšana, pārtika un rūpnieciskā 
biotehnoloģija. Pētniecība arī sniegs 
vajadzīgo zināšanu bāzi, lai atbalstītu  
kopējo lauksaimniecības politiku, 
lauksaimniecības un tirdzniecības 
jautājumus, pārtikas nekaitīguma 
noteikumus, Kopienas dzīvnieku veselību, 
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slimību kontroli un labturības standartus, un 
kopējās zivsaimniecības politikas reformu, 
kuras mērķis ir nodrošināt zvejniecības un 
akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Ir 
paredzēta arī elastīga reaģēšana uz jaunām 
politikas vajadzībām, jo īpaši attiecībā uz 
jaunām sociālām vai ekonomikas 
tendencēm.

slimību kontroli un labturības standartus, un 
kopējās zivsaimniecības politikas reformu, 
kuras mērķis ir nodrošināt zvejniecības un 
akvakultūras ilgtspējīgu attīstību, pārtikas 
drošumu, kas iegūta no jūras dzīvniekiem 
un augiem, un vides atveseļošanu. Ir 
paredzēta arī elastīga reaģēšana uz jaunām 
politikas vajadzībām, jo īpaši attiecībā uz 
jaunām sociālām vai ekonomikas 
tendencēm.

Grozījums Nr. 9
I pielikuma daļas “Tēmas” 2. punkta iedaļas “Darbības” pirmā daļa

Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko 
resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu
bioloģija un mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu bioloģiskās 
daudzveidības izmantošanu;  uzlaboti
kultūraugi un ražošanas sistēmas, tostarp 
bioloģiskā lauksaimniecība, kvalitatīvas 
ražošanas shēmas un ĢMO ietekme;  
ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
daudzfunkcionāla lauksaimniecība un 
mežsaimniecība; lauku attīstība; dzīvnieku 
labturība, audzēšana un ražošana;  augu 
veselība;  ilgtspējīga un konkurētspējīga
zivsaimniecība un lauksaimniecība; 
dzīvnieku infekcijas slimības, tostarp 
zoonozes;  dzīvniekizcelsmes atkritumu 
droša iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana, apsaimniekošana un 
izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.)

Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko 
resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
tostarp tādu zinātņu tehnoloģijās kā 
genomika, proteomika, metabolomika, 
sistēmu bioloģija un konverģences 
tehnoloģijās attiecībā uz mikroorganismiem, 
augiem un dzīvniekiem , tostarp minēto 
organismu bioloģiskās daudzveidības 
izmantošanu;  kultūraugu un ražošanas 
sistēmu uzlabošanu, tostarp bioloģisko 
lauksaimniecību un akvakultūru, 
kvalitatīvām ražošanas shēmām un ĢMO 
ietekmi;  ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un 
daudzfunkcionālu lauksaimniecību un 
mežsaimniecību;  lauku un piekrastes zonu 
attīstību; dzīvnieku labturību, audzēšanu un 
ražošanu;  augu veselību; ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu zivsaimniecību un 
lauksaimniecību;  dzīvnieku infekcijas 
slimībām, tostarp zoonozēm;
dzīvniekizcelsmes atkritumu drošu 
iznīcināšanu; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšanu, apsaimniekošanu un 
izmantošanu, līdzekļu izveidi, kas vajadzīgi 
politiskajiem lēmējiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības, lauku 
attīstības un zivsaimniecības jomā (ainavu, 
zemes apsaimniekošanas politika, piekrastes 
zonu apsaimniekošana utt.) Šajā nolūkā jo 
īpaši zivsaimniecības un akvakultūras 
jomās jādod priekšroka lietišķajiem 
pētījumiem ar galveno mērķi uzlabot 
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zinātniskos datus, uz kuriem varētu 
pamatoties zivsaimniecības likumdošana 
un apsaimniekošana, jo īpaši attiecībā uz 
bioloģiskajam riskam pakļauto sugu 
atjaunošanu.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 10
I pielikuma daļas “Tēmas” 2. punkta iedaļas “Darbības” otrā daļa

Princips „no galda uz saimniecību”- pārtika, 
veselība, labturība: pārtikas un lopbarības 
patērētāju, sabiedrības, rūpniecības un 
veselības aspekti, tostarp uzvedības zinātnes 
un kognitīvās zinātnes; uzturs, ar uzturu 
saistītās slimības un traucējumi, tostarp 
aptaukošanās; novatoriskas pārtikas un 
lopbarības apstrādes tehnoloģijas (tostarp 
iepakošana); pārtikas, dzērienu un 
lopbarības uzlabota kvalitāte un 
nekaitīgums, gan no ķīmiskā, gan no 
mikrobioloģiskā viedokļa; pārtikas aprites 
integritāte (un kontrole); vides ietekme uz 
pārtikas/dzīvnieku barības apriti un 
pārtikas/dzīvnieku barības aprites ietekme uz 
vidi; kopējā pārtikas aprites koncepcija 
(tostarp pārtika no jūras dzīvniekiem un 
augiem); izsekojamība.

Princips „no dakšas līdz galdam, no jūras 
līdz šķīvim”— pārtika, tostarp jūras 
produkti, veselība, labturība: pārtikas un 
lopbarības patērētāju, sabiedrības, 
rūpniecības un veselības aspekti, tostarp 
uzvedības zinātnes un kognitīvās zinātnes; 
uzturs, ar uzturu saistītās slimības un 
traucējumi, tostarp aptaukošanās; 
novatoriskas pārtikas un lopbarības 
apstrādes tehnoloģijas (tostarp iepakošana); 
pārtikas, dzērienu un lopbarības uzlabota 
kvalitāte un nekaitīgums, gan no ķīmiskā, 
gan no mikrobioloģiskā viedokļa; pārtikas 
aprites integritāte (un kontrole); vides 
ietekme uz sauszemes un ūdens 
pārtikas/dzīvnieku barības apriti un 
pārtikas/dzīvnieku barības aprites ietekme uz 
vidi;  kopējā pārtikas aprites koncepcija 
(tostarp pārtika no jūras dzīvniekiem un 
augiem); izsekojamība.

Grozījums Nr. 11
I pielikuma daļas “Tēmas” 2. punkta iedaļas “Darbības” trešā daļa

Zinātnes par dzīvību un biotehnoloģija 
ilgtspējīgiem nepārtikas produktiem un 
procesiem: uzlaboti kultūraugi, izejvielas, 
jūras produkti un biomasa (tostarp jūras 

Zinātnes par dzīvību un biotehnoloģija 
ilgtspējīgiem nepārtikas produktiem un 
procesiem: uzlaboti kultūraugi, izejvielas, 
jūras produkti un biomasa (tostarp jūras 
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resursi) enerģijai, videi un produkti ar augstu 
pievienoto vērtību, tādi kā materiāli un 
ķīmiskas vielas, ieskaitot jaunas 
lauksaimniecības sistēmas, bioprocesus un 
bioloģiskas pārstrādes rūpnīcas koncepcijas; 
biokatalīze; mežsaimniecība un koksnes 
apstrādes un pārstrādes produkti un procesi; 
vides atveseļošana un tīrāka pārstrāde.

resursi) enerģijai, videi un produkti ar augstu 
pievienoto vērtību, tādi kā materiāli un 
ķīmiskas vielas, ieskaitot jaunas 
lauksaimniecības sistēmas, bioprocesus un 
bioloģiskas pārstrādes rūpnīcas koncepcijas; 
biokatalīze; mežsaimniecība un koksnes 
apstrādes un pārstrādes produkti un procesi; 
vides atveseļošana (piemēram, pēc nejauša 
piesārņojuma)un tīrāka pārstrāde.

Grozījums Nr. 12
I pielikuma daļas “Tēmas” 2. punkta iedaļas “Darbības” 3.a daļa (jauna)

Humanitārās zinātnes — prioritāte 
cilvēkam kā interešu centram ilgtspējīgā un 
atbildīgā pārtikas ražošanā. 
Lauksaimniecības un zvejniecības kopienu 
un reģionu atdzīvināšana. 

Grozījums Nr. 13
I pielikuma daļas “Tēmas” 2. punkta iedaļas “Darbības” 3.b daļa (jauna)

Sociālās un ekonomiskās sekas resursu 
saglabāšanas un flotes pārvaldības 
pasākumiem kopējās zivsaimniecības 
politikas reformas īstenošanai. 

Grozījums Nr. 14
I pielikuma daļas “Tēmas” 2.a punkts (jauns)

2.a) zivsaimniecība un okeānu ilgtspējīga 
apsaimniekošana;
Mērķi
– piemērot jaunus ūdens dzīvo resursu 
apsaimniekošanas modeļus, pamatojoties 
uz zinātnes sasniegumiem,
– īstenot zivsaimniecības apsaimniekošanas 
sistēmas, pamatojoties uz ekosistēmām 
kopumā (globālā mērogā), nevis tikai uz 
atsevišķām sugām (individuāli),
– uzlabot ar zivsaimniecības kontroli, 
uzraudzību un datu vākšanu saistītās 
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informācijas uzticamību un kvalitāti,
– atbalstīt akvakultūras ilgtspējīgu attīstību.
Pamatojums
Ir ļoti svarīgi noteikt kārtību, kas garantētu 
labāku ūdens dzīvo resursu 
apsaimniekošanu, ieviešot jaunas zvejas  
sistēmas un uzlabojot jau esošās, ievērojot 
ar to saistītos ekoloģiskos, tehniskos, 
sociālekonomiskos un politiskos aspektu
Okeānu un to resursu globāla uzlabošana 
var notikt, piemērojot zivsaimniecības 
resursu apsaimniekošanas sistēmas, kas 
pamatojas uz visiem ekosistēmas 
elementiem (bioloģiskajiem, ķīmiskajiem 
un fizikālajiem), kuri vienmēr ir saistīti ar 
cilvēku darbību.  Šīs darbības sekas 
jāizvērtē attiecībā uz globālām ekosistēmu 
izmaiņām un jo īpaši attiecībā uz jūras 
resursiem.
Lai veicinātu daudznozaru izpēti, kas 
paredz stiprināt okeanogrāfijas zinātnes, 
zivsaimniecības bioloģiju un sociālās 
zinātnes, ekonomiska rakstura informāciju 
vajadzētu samērīgi iekļaut datu bāzēs par 
zivju krājumu apsaimniekošanu.
Lai sekmētu okeānu vides saglabāšanu, 
optimizētu izmaksas un paātrinātu piekļuvi 
ar to saistītajai informācijai, ir ļoti svarīgi 
iekļaut zvejas kuģu uzraudzības sistēmas 
(VMS un VDS) un elektronisku kuģa 
žurnālu.
Akvakultūras sakarā steidzami jāparedz 
zinātnisks atbalsts ekoloģiskāku ražošanas 
sistēmu izmantošanai, jaunu šķirņu 
radīšanai, pārtikas kvalitātes uzlabošanai 
un ietekmei uz pašreizējām ģenētiskajām 
manipulācijām produktivitātes uzlabošanas 
nolūkos.
Darbības
– Vadības mehānismi, kas pamatojas uz 
daudzveidīgu informāciju, tostarp 
pieļaujamo nozveju (TAC), zivsaimniecības 
noslogojumu, tehniskiem pasākumiem un 
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iestāžu pielāgojumiem,
– zivsaimniecības tehnoloģiju, selektivitātes 
un sociālās un ekonomiskās rezonanses 
nozīme apsaimniekošanā un lēmumu 
pieņemšanas procesos,
– noteikt neskaidrības zivju krājumu un 
zivsaimniecības novērtēšanā,
– labāk izzināt dziļūdens zveju,
– noteikt katrā apsaimniekošanas līmenī 
optimālo resursu apjomu,
– labāk izzināt barības ķēžu procesus, 
ņemot vērā izmaiņas jūras ekosistēmas 
produktivitātē un piesārņojuma pārnešanu 
barības ķēdēs ;
– izstrādāt un piemērot bioekonomiskos 
modeļus, lai izvērtētu apsaimniekošanas 
pasākumus, kas saistīti ar ilgtspējīgu 
zivsaimniecības apsaimniekošanu ilgākā 
laika posmā,
– stiprināt saskaņotību zivsaimniecības un 
vides datu vākšanā uzraudzības, datubāžu 
izveides un uzturēšanas programmās,
– uzraudzīt zivsaimniecības produktu 
kvalitāti un drošību, lai uzturētu pozitīvu 
produktu tēlu,
– uzlabot zivsaimniecības ražošanas 
tehnoloģijas (piemēram, samazināt 
antibiotiku lietošanu, izmantot integrētās 
sistēmas),
– labāk izzināt ar zivsaimniecības ražošanu 
saistītās jomas - ģenētiku, uzturu, 
psiholoģiju, zivsaimniecības ražošanas un 
vides mijiedarbību,
– noteikt potenciāli toksisku savienojumu 
(toksīni, metāli, pastāvīgie organiskie 
piesārņotāji (POP)) uzkrāšanās procesus 
un dezintoksikācijas procesus (toksiskās 
aļģes divvāku gliemjos),
– citas.
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 15
I pielikuma daļas “Tēmas” 6. punkta mērķis

Vides un tās resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana, padziļinot mūsu zināšanas 
par mijiedarbību starp biosfēru, 
ekosistēmām un cilvēka darbībām un 
izstrādājot jaunas tehnoloģijas, līdzekļus un 
pakalpojumus, lai integrēti risinātu globālos 
ar vidi saistītos jautājumus. Uzsvars tiks 
likts uz klimata, ekoloģisko, zemes un 
okeāna sistēmu izmaiņu prognozēšanu, uz 
instrumentiem un tehnoloģijām, lai 
kontrolētu, novērstu un mazinātu ietekmi uz 
vidi un apdraudējumu, tostarp veselības 
apdraudējumu, kā arī saglabātu dabas un 
cilvēka radīto vidi.

Vides un tās resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana, padziļinot mūsu zināšanas 
par mijiedarbību starp biosfēru, 
ekosistēmām un cilvēka darbībām un 
izstrādājot jaunas tehnoloģijas, līdzekļus un 
pakalpojumus, lai integrēti risinātu globālos 
ar vidi saistītos jautājumus. Uzsvars tiks
likts uz klimata, ekoloģisko, zemes un 
okeāna sistēmu izmaiņu prognozēšanu, uz 
instrumentiem un tehnoloģijām, lai 
kontrolētu, novērstu un mazinātu ietekmi uz 
vidi un apdraudējumu, tostarp veselības 
apdraudējumu, kā arī saglabātu dabas un 
cilvēka radīto vidi, kā arī klimata pārmaiņu 
izraisītās sekas visas planētas jūras 
resursos un darbībās, kuras ir saistītas ar 
zivsaimniecību.

Grozījums Nr. 16
I pielikuma daļas “Tēmas” 6. punkta pamatojuma ceturtā daļa

Turpmāk izklāstīta virkne darbību, daudzas 
no kurām ir tieši saistītas ar politikas 
vajadzībām. Tomēr var tikt sniegts papildu 
atbalsts jaunām politikas vajadzībām, 
piemēram, saistībā ar ES politiku ietekmes 
uz ilgtspējību novērtējumu, pārraudzība 
attiecībā uz darbībām klimata pārmaiņu 
risināšanai pēc Kioto protokola 
pieņemšanas, jaunas politikas vides jomā, 
tādas ka jūrniecības politika, standarti un 
noteikumi.

Turpmāk izklāstīta virkne darbību, daudzas 
no kurām ir tieši saistītas ar politikas 
vajadzībām. Tomēr var tikt sniegts papildu 
atbalsts jaunām politikas vajadzībām, 
piemēram, saistībā ar ES politiku ietekmes 
uz ilgtspējību novērtējumu (piemēram, 
lauksaimniecības un zvejniecības politiku 
vides aspekti, tostarp piekrastes zonu 
integrēta pārvaldība), pārraudzība attiecībā 
uz darbībām klimata pārmaiņu risināšanai 
pēc Kioto protokola pieņemšanas, jaunas 
politikas vides jomā, tādas ka jūrniecības 
politika, standarti un noteikumi.
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Grozījums Nr. 17
II pielikuma tabula „Sadarbība”

Sadarbība                                           44432 Sadarbība                                           44432
Veselība                                                  8317 Veselība                                                8317

Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija  
2455

Pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība un 
biotehnoloģija                                      2455

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas                                   
12670

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas                                   
12670

Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli 
un jaunas ražošanas tehnoloģijas      4832

Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli 
un jaunas ražošanas tehnoloģijas      4832

Enerģētika     2931 Enerģētika                                            2931
Vide (tostarp klimata pārmaiņas) Vide (tostarp klimata pārmaiņas), jūras 

resursi  2535
Transports (tostarp aeronautika)   5940 Transports (tostarp aeronautika)   5940

Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās 
zinātnes                                            792

Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās 
zinātnes                                       792

Drošība un kosmoss                    3960 Drošība un kosmoss                    3960

Konkrētajā programmā ietver sadales 
principu attiecīgā politikas virziena 
īstenošanai.

Pamatojums

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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