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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

Het Europees Parlement heeft wetenschappelijk onderzoek altijd beschouwd als een van de 
speerpunten van het gemeenschappelijk visserijbeleid en gemeend dat dit van fundamenteel 
belang was voor een rationele exploitatie van de mariene hulpbronnen en een correct beheer van 
de communautaire vloot.

In de resolutie van het Europees Parlement van 17 januari 2002 over het Groenboek van de 
Commissie betreffende de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid1 zijn namelijk de 
hoofdlijnen vervat die de leidraad moeten vormen voor modernisering van deze sector. Het EP 
was van oordeel dat het absoluut noodzakelijk is te kunnen beschikken over betrouwbare 
gegevens over de stand van de visbestanden om te komen tot een rationeel visserijbeheer.

In deze resolutie werd daarom gevraagd om meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek 
teneinde een beeld te kunnen vormen van het potentieel van de mariene ecosystemen, niet alleen 
in het belang van de visserij en de aquacultuur, doch tevens in verband met belangrijke 
elementen als de vervuiling, de klimaatverandering en natuurlijke gevaren, de instandhouding 
van de biodiversiteit, de vooruitgang op het gebied van volksgezondheid en farmacologie, de 
menselijke en dierlijke voeding en een goede organisatie van het kustgebruik.

In de resolutie van het Parlement over het Groenboek, dat nog steeds actueel is, werd reeds 
betreurd dat in het VIe kaderprogramma voor onderzoek de visserij en mariene wetenschappen 
niet specifiek aan de orde werden gesteld, doch slechts verspreid hiernaar werd verwezen in 
verschillende programma's en doelstellingen. Daarom werd in de resolutie verzocht om een 
gezamenlijke en homogene aanpak in het kader van communautaire O&O-programma's.

Het wetenschappelijk mariene onderzoek lijkt ook een punt van zorg te zijn voor de Commissie. 
Dit verklaarde althans commissaris Borg in zijn uiteenzetting voor de Commissie visserij ter 
gelegenheid van de hoorzittingen met de commissarissen, toen hij expliciet aangaf dat 
verbetering van de wetenschappelijke basis een van de prioriteiten zou zijn in het kader van het 
VIIe kaderprogramma.

Kaderprogramma's voor onderzoek

Ondanks de goede voornemens van de communautaire instellingen is de ontwikkeling van het 
mariene onderzoek in de successieve kaderprogramma's (KP's) teleurstellend.

In het IVe en Ve KP werden specifieke programma's opgenomen voor visserij en aquacultuur 
(FAIR) voor de sector van toegepast mariene onderzoek, met een financiële enveloppe van resp. 
130 en 150 mln euro. In het VIe KP werd het bedrag drastisch verlaagd tot 60 mln euro, bestemd 
voor prioriteit 8 - visserijbeleid - en (marginaal) de prioriteiten 5 en 6, resp. voeding en milieu.

Het Commissievoorstel inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het VIIe KP besteedt geen specifieke aandacht aan de visserij noch aan de 

  
1 PB C 271 E van 7.11.2002, blz. 401.
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aquacultuur. Er wordt uitsluitend verwezen naar een thema 2 "Voeding, landbouw en 
biotechnologie", dat met enige goede wil zou kunnen worden geïnterpreteerd als een thema 
waaronder ook visserijonderzoek kan vallen. Hetzelfde gebeurt met thema 6 "Milieu, inclusief 
klimaatverandering", waar eigenlijk expliciet zou moeten worden verwezen naar onderzoek naar 
mariene hulpbronnen en integraal beheer van kustzones.

Onderzoeksdoelstellingen

Bij wetenschappelijk mariene onderzoek moet niet alleen prioriteit worden gegeven aan 
onderzoek gericht op het verwerven van kennis inzake de visbestanden, maar ook aan de 
economische en sociale aspecten die van cruciaal belang zijn voor het visserijbeheer.

In een periode waar naar verwachting meerjarige beheers- of herstelprogramma's zullen worden 
ingesteld voor talloze commerciële vissoorten, is het van belang te weten welke gevolgen de 
verschillende scenario's voor vangstverlagingen en vaststelling van biomassaniveaus kunnen 
hebben voor de plaatselijke en regionale economie, de werkgelegenheid en de ruimtelijke 
ordening, zodat de integrale ontwikkeling van sterk van de visserij afhankelijke kustzones door 
deze plannen niet in gevaar wordt gebracht. Betrouwbare wetenschappelijke informatie kan 
alleen maar bijdragen tot een beter begrip omtrent de besluiten van communautaire instellingen, 
die soms moeilijk te verteren zijn voor kustgemeenschappen.

Tevens is het noodzakelijk de internationale wetenschappelijke instanties die zich bezighouden 
met visserij te steunen. Men denke hierbij aan de ICES en organisaties die vallen onder regionale 
visserijorganisaties en zich bezighouden met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek, 
waaronder biologie, ecologie, economie en sociale wetenschappen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken is een geschikt financieel kader noodzakelijk voor 
onderzoek op het gebied van visserij en het mariene milieu. Beleid waar onvoldoende middelen 
voor wordt uitgetrokken blijft meestal steken in mooie woorden en goede bedoelingen.

Conclusies

1. Voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid is een belangrijke 
uitbreiding noodzakelijk van het onderzoek naar het mariene milieu, waarbij zowel aandacht 
moet worden besteed aan biologische en ecologische aspecten als aan sociaal-economische 
aspecten, aangezien de beheersprogramma's voor een verantwoordelijke visserij beperkingen met 
zich meebrengen voor de communautaire vloot, met belangrijke gevolgen voor de 
kunstgemeenschappen van de Unie.

2. De behandeling die in het VIIe kaderprogramma wordt gereserveerd voor de visserijsector 
staat in schril contrast met de verklaringen van de hoogste communautaire autoriteiten en van 
gezagsdragers van de lidstaten over de prioriteiten voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
GVB, en betekent een stap achteruit ten opzichte van vorige programma's. De 
begrotingskredieten voor mariene onderzoek zijn geleidelijk aan steeds verder verlaagd, de 
officiële verklaringen ten spijt.

3. Het VIIe kaderprogramma voor communautair onderzoek besteedt geen aandacht naar 
onderzoek naar visserij, aquacultuur en het mariene milieu in specifieke programma's. Daarom is 
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er geen enkele garantie dat dit onderzoek ook daadwerkelijk van de grond zal komen.

4. Voor de ontwikkeling en een doelmatige werking van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
zijn specifieke programma's noodzakelijk voor toegepast en fundamenteel onderzoek en moet 
hiervoor voldoende geld beschikbaar worden gesteld. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat in 
het VIIe kaderprogramma een verdeelsleutel wordt opgenomen die borg staat voor een goede 
financiering.

AMENDEMENTEN

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 2, lid 2, letter b)

b) Voeding, landbouw en biotechnologie; b) Voeding, landbouw, visserij en 
biotechnologie;

Amendement 2
Artikel 2, lid 2, letter b bis) (nieuw)

(b bis) Visserij en duurzame exploitatie van 
de oceanen;

Motivering

De kwetsbare visserijsector en de bescherming van de oceanen als strategische prioriteit van de 
EU moeten een belangrijke rol spelen in dit nieuwe kaderprogramma en wel door de visserij en 
de bescherming van de oceanen tot doelstelling te verheffen en niet alleen maar zijdelings aan 
bod te laten komen.

Amendement 3
Bijlage I, "Samenwerking", punt (2)

(2) Voeding, landbouw en biotechnologie; (2) Voeding, landbouw, visserij en 
biotechnologie;

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 4
Bijlage I, "Samenwerking", punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) Visserij en duurzame exploitatie van 
de oceanen;

Amendement 5
Bijlage I, "Thema's", punt 2, titel

2. Voeding, landbouw en biotechnologie 2. Voeding, landbouw, visserij en 
biotechnologie

Amendement 6
Bijlage I, "Thema's", punt 2, "Doelstelling"

Een Europese kennisgebaseerde bio-
economie opbouwen door wetenschap, 
industrie en andere stakeholders bijeen te 
brengen teneinde nieuwe en opkomende 
mogelijkheden voor onderzoek te benutten 
die op sociale en economische uitdagingen 
gericht zijn: de toenemende vraag naar 
voeding die veiliger, gezonder en kwalitatief 
hoogwaardiger is en naar een duurzamer 
gebruik en een duurzamere productie van 
hernieuwbare biologische rijkdommen; het 
stijgende risico op epizoötieën en zoönosen 
en aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen; bedreigingen voor de 
duurzaamheid en continuïteit van de 
landbouw- en visserijproductie ten gevolge 
van met name klimaatverandering; en de 
toenemende vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige voeding, die rekening 
houdend met het welzijn van dieren en de 
rurale context wordt geproduceerd.

Een Europese kennisgebaseerde bio-
economie opbouwen door wetenschap, 
industrie en andere stakeholders bijeen te 
brengen ter ondersteuning van het beleid 
van de Unie en om nieuwe en opkomende 
mogelijkheden voor onderzoek te benutten 
die op sociale en economische uitdagingen 
gericht zijn: de toenemende vraag naar 
voeding die veiliger, gezonder en kwalitatief 
hoogwaardiger is en naar een duurzamer 
gebruik en een duurzamere productie van 
hernieuwbare biologische rijkdommen; het 
stijgende risico op epizoötieën en zoönosen 
en aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen; bedreigingen voor de 
duurzaamheid en continuïteit van de 
landbouw- en visserijproductie (met 
inbegrip van de aquacultuur) ten gevolge 
van met name klimaatverandering; en de 
toenemende vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige voeding, die rekening 
houdend met het welzijn van dieren, de 
rurale context en de belangen van 
kustregio's wordt geproduceerd.

Amendement 7
Bijlage I, "Thema's", punt 2, "Achtergrond", alinea 1

Innovaties en de vooruitgang van de kennis Innovaties en de vooruitgang van de kennis 
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op het gebied van het duurzaam beheer, de 
duurzame productie en het duurzaam 
gebruik van biologische rijkdommen (micro-
organismen, planten en dieren) zullen de 
basis leggen voor nieuwe, duurzame, 
milieuefficiënte en concurrerende producten 
voor de landbouw-, visserij-, 
voedingsmiddelen-, gezondheids- en 
houtsector en andere sectoren. 
Overeenkomstig de Europese strategie voor 
biowetenschappen en biotechnologie zal dit 
bijdragen tot een verbetering van het 
concurrentievermogen van Europese 
biotechnologie- en 
voedingsmiddelenbedrijven, met name 
technisch hoogwaardige KMO’s, terwijl het 
maatschappelijk welzijn en de welvaart 
worden verbeterd. Onderzoek naar de 
veiligheid van voedsel- en voederketens, aan
de voeding gerelateerde ziekten, 
voedingskeuzes en de effecten van voeding 
op de gezondheid zal helpen bij de 
bestrijding van aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen (zoals obesitas en allergieën) 
en infectieziekten (zoals overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën en 
vogelgriep), terwijl het belangrijke bijdragen 
levert tot de uitvoering van bestaande en de 
formulering van toekomstige beleidslijnen 
en regelgeving op het gebied van de 
volksgezondheid, de gezondheid van dieren 
en planten en de bescherming van de 
consument.

op het gebied van het duurzaam beheer, de 
duurzame productie en het duurzaam 
gebruik van biologische terrestrische en 
mariene rijkdommen (micro-organismen, 
planten en dieren) zullen de basis leggen 
voor nieuwe, duurzame, milieuefficiënte en 
concurrerende producten voor de landbouw-, 
visserij-, voedingsmiddelen-, gezondheids-
en houtsector en andere sectoren. 
Overeenkomstig de Europese strategie voor 
biowetenschappen en biotechnologie zal dit 
bijdragen tot een verbetering van het 
concurrentievermogen van Europese 
biotechnologie- en 
voedingsmiddelenbedrijven, met name 
technisch hoogwaardige KMO’s, terwijl het 
maatschappelijk welzijn en de welvaart 
worden verbeterd. Onderzoek naar de 
veiligheid van voedsel- en voederketens 
(met inbegrip van de natuurlijke 
voedselketens), aan de voeding gerelateerde 
ziekten, voedingskeuzes en de effecten van 
voeding op de gezondheid zal helpen bij de 
bestrijding van aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen (zoals obesitas en allergieën) 
chemische vervuiling en infectieziekten 
(zoals overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën en vogelgriep), terwijl het 
belangrijke bijdragen levert tot de uitvoering 
van bestaande en de formulering van 
toekomstige beleidslijnen en regelgeving op 
het gebied van de volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en de 
bescherming van de consument.

Amendement 8
Bijlage I, "Thema's", punt 2, "Achtergrond", alinea 3

Verschillende Europese 
technologieplatforms dragen bij tot de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
onderzoeksprioriteiten op het gebied van 
bijvoorbeeld plantengenomica en de 
biotechnologie, de bosbouw en de 
houtsector, de algehele gezondheid van 
dieren, veehouderij, voedingsmiddelen en 
industriële biotechnologie. Het onderzoek 

Verschillende Europese 
technologieplatforms dragen bij tot de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
onderzoeksprioriteiten op het gebied van 
bijvoorbeeld plantengenomica en de 
biotechnologie, de bosbouw en de 
houtsector, de algehele gezondheid van 
dieren, veehouderij, voedingsmiddelen en 
industriële biotechnologie. Het onderzoek 
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zal ook de kennisbasis opleveren die nodig 
is voor de ondersteuning van: het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; 
landbouw en handelsaspecten; regelgeving 
voor de voedselveiligheid; gezondheid, 
ziektebestrijding en normen voor welzijn bij 
dieren in de Gemeenschap; en de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid teneinde te komen tot een 
duurzame ontwikkeling van visserij en 
aquacultuur. Er zijn ook voorzieningen 
getroffen voor een flexibele reactie op 
nieuwe beleidsbehoeften, met name in 
verband met nieuwe maatschappelijke of 
economische tendensen.

zal ook de kennisbasis opleveren die nodig 
is voor de ondersteuning van: het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; 
landbouw en handelsaspecten; regelgeving 
voor de voedselveiligheid; gezondheid, 
ziektebestrijding en normen voor welzijn bij 
dieren in de Gemeenschap; en de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid teneinde te komen tot een 
duurzame ontwikkeling van visserij en 
aquacultuur, veiligheid van uit zee 
afkomstige voedingsproducten en herstel 
van het milieu. Er zijn ook voorzieningen 
getroffen voor een flexibele reactie op 
nieuwe beleidsbehoeften, met name in 
verband met nieuwe maatschappelijke of 
economische tendensen.

Amendement 9
Bijlage I, "Thema's", punt 2, "Activiteiten", alinea 1

“ Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
exploitatie van hun biodiversiteit; verbeterde 
gewassen en productiesystemen, inclusief 
biologische landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
plattelandsontwikkeling; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
zoönosen; een veilige verwijdering van 
dierlijk afval; behoud, beheer en exploitatie 
van levende aquatische rijkdommen; 
ontwikkeling van de instrumenten die 
beleidsmakers en anderen die een rol spelen 
bij landbouw en plattelandsontwikkeling, 
nodig hebben (landschap, methoden voor 

“ Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
exploitatie van hun biodiversiteit; verbeterde 
gewassen en productiesystemen, inclusief 
biologische landbouw en aquacultuur, 
regelingen voor kwaliteitsproductie en 
GGO-effecten; duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
ontwikkeling van het platteland en de 
kustregio's; welzijn van dieren, veehouderij 
en dierlijke productie; gezondheid van 
planten; duurzame en concurrerende visserij 
en aquacultuur; infectieziekten bij dieren, 
met inbegrip van zoönosen; een veilige 
verwijdering van dierlijk afval; behoud, 
beheer en exploitatie van levende aquatische 
rijkdommen; ontwikkeling van de 
instrumenten die beleidsmakers en anderen 
die een rol spelen bij landbouw,
plattelandsontwikkeling en visserij, nodig 
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landbeheer enz.). hebben (landschap, methoden voor land- en 
kustregiobeheer enz.). Hiertoe moet in het 
bijzonder voor wat betreft de visserij en de 
aquacultuur voorrang worden gegeven aan 
toegepast onderzoek met als belangrijkste 
doel de verbetering van wetenschappelijke 
gegevens waarop de wetgeving en het 
visserijbeheer moeten worden gebaseerd, 
vooral met betrekking tot de maatregelen 
voor het herstel van de soorten die het 
grootste biologische risico lopen.

Motivering

Met het oog op de besluitvorming heeft zowel de politiek als de visserijsector speciaal behoefte 
aan dit soort praktisch gericht onderzoek. Bovendien wordt zo een duidelijk afgebakende 
doelstelling toegevoegd aan het voorstel dat toch al niet overloopt van concrete doelstellingen. 
Aangezien het zevende kaderprogramma een langere looptijd heeft, is de opname van haalbare 
doelstellingen meer dan gerechtvaardigd.

Amendement 10
Bijlage I, "Thema's", punt 2, "Activiteiten", alinea 2

“Fork to farm”: voeding, gezondheid en 
welzijn: voor consument, maatschappij, 
industrie en gezondheid relevante aspecten 
van voeding en diervoeders, met inbegrip 
van gedrags- en cognitiewetenschappen; 
voeding, aan de voeding gerelateerde ziekten 
en aandoeningen, waaronder obesitas; 
innovatieve technologie voor de verwerking 
van voedingsmiddelen en diervoeders 
(inclusief verpakking); verbeterde kwaliteit 
en veiligheid, zowel chemisch als 
microbiologisch, van voedingsmiddelen, 
dranken en diervoeders; integriteit (en 
controle) van de voedselketen; 
milieueffecten op en van 
voedsel/voederketens; het concept “totale 
voedselketen” (inclusief schaal- en 
schelpdieren); traceerbaarheid.

“Van vork tot tafel, van zee tot schotel": 
voeding, met inbegrip van zeeproducten,
gezondheid en welzijn: voor consument, 
maatschappij, industrie en gezondheid 
relevante aspecten van voeding en 
diervoeders, met inbegrip van gedrags- en 
cognitiewetenschappen; voeding, aan de 
voeding gerelateerde ziekten en 
aandoeningen, waaronder obesitas; 
innovatieve technologie voor de verwerking 
van voedingsmiddelen en diervoeders 
(inclusief verpakking); verbeterde kwaliteit 
en veiligheid, zowel chemisch als 
microbiologisch, van voedingsmiddelen, 
dranken en diervoeders; integriteit (en 
controle) van de voedselketen; 
milieueffecten op en van terrestrische en 
aquatische voedsel/voederketens; het 
concept “totale voedselketen” (inclusief 
schaal- en schelpdieren); traceerbaarheid.
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Amendement 11
Bijlage I, "Thema's", punt 2, "Activiteiten", alinea 3

Biowetenschappen en biotechnologie voor 
duurzame non-food producten en processen: 
verbeteringen op het gebied van gewassen, 
grondstoffen, mariene producten en 
biomassa (inclusief mariene rijkdommen) 
voor energie, milieu, en producten met een 
hoge toegevoegde waarde zoals materialen 
en chemische stoffen, inclusief nieuwe 
landbouwsystemen, bioprocessen en 
bioraffinage-concepten; biokatalyse; 
producten en processen van de bosbouw en 
de houtsector; milieusanering en schonere 
processen.

Biowetenschappen en biotechnologie voor 
duurzame non-food producten en processen: 
verbeteringen op het gebied van gewassen, 
grondstoffen, mariene producten en 
biomassa (inclusief mariene rijkdommen) 
voor energie, milieu, en producten met een 
hoge toegevoegde waarde zoals materialen 
en chemische stoffen, inclusief nieuwe 
landbouwsystemen, bioprocessen en 
bioraffinage-concepten; biokatalyse; 
producten en processen van de bosbouw en 
de houtsector; milieusanering (bijvoorbeeld 
na een milieuongeval) en schonere
processen.

Amendement 12
Bijlage I, "Thema's, punt 2, "Activiteiten", alinea 3 bis (nieuw)

Menswetenschappen - het centraal stellen 
van de individu bij de duurzame en 
verantwoorde productie van 
voedingsmiddelen. Revitalisering van 
landbouw- en visserijgemeenschappen en -
regio's.

Amendement 13
Bijlage I, "Thema's", punt 2, "Activiteiten", alinea 3 ter (nieuw)

Sociaal-economische gevolgen van 
maatregelen die ter bescherming van 
visbestanden en op het gebied van 
vlootbeheer worden genomen in het kader 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Amendement 14
Bijlage I, "Thema's", punt 2 bis (nieuw)

2 bis. Visserij en duurzame exploitatie van 
de oceanen;
Doelstelling
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- Toepassing van nieuwe modellen voor het 
beheer van visbestanden als basis voor 
wetenschappelijke ontwikkeling.
- Tenuitvoerlegging van systemen voor het 
beheer van de visserij, uitgaande van 
allesomvattende ecosystemen en niet alleen 
van afzonderlijke soorten.
- Verbetering van de betrouwbaarheid en 
de kwaliteit van statistische gegevens en 
van gegegens over controle en surveillance 
van de visserij.
- Ondersteuning van de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur.
Achtergrond
Het is van fundamenteel belang om 
processen te ontwikkelen met het oog op 
een beter beheer van de visbestanden door 
middel van innovatieve vismethoden en 
door verbetering van de bestaande 
methoden, rekening houdend met de 
ecologische, technische, sociaal-
economische en politieke aspecten van een 
onderneming van deze omvang.
De algehele verbetering van de kwaliteit 
van de oceanen en de daarin voorkomende 
rijkdommen hangt af van de toepassing van 
systemen voor het beheer van de 
visbestanden die uitgaan van alle 
elementen van het ecosysteem (biologische, 
chemische en fysische) in relatie tot de 
menselijke activiteit. De gevolgen van deze 
activiteiten moeten worden geëvalueerd in 
de context van veranderingen in de 
ecosytemen in het algemeen en in de 
mariene bronnen in het bijzonder.
De bevordering van multidisciplinair 
onderzoek, waarin oceanografie, 
visserijbiologie en sociale wetenschappen
samengaan, vereist de integratie van 
economische gegevens die in 
overeenstemming zijn met de 
gegevensbanken over het beheer van 
visbestanden.
Het is van fundamenteel belang om de 
systemen voor de surveillance van nieuwe 
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vaartuigen te integreren met het oog op de 
bescherming van de oceanen, om de kosten 
te reduceren en om de toegang tot de 
daaruit voortkomende informatie te 
vergemakkelijken.
De aquacultuur moet dringend 
wetenschappelijk worden ondersteund met 
het oog op de toepassing van meer 
ecologische productiemethoden, de 
ontwikkeling van nieuwe soorten, de 
verbetering van de kwaliteit van het visvoer 
en de bestudering van de gevolgen van 
eventuele productiviteitsverhogende 
genetische manipulatie.
Activiteiten
- Beheersmechanismen die zijn gebaseerd 
op informatie uit vele bronnen, zoals TAC, 
visinspanning, technische middelen en 
institutionele aanpassingen.
- Evaluatie van het belang van 
visserijtechnologieë, selectiviteit, de
sociaal-economische gevolgen van het 
beheer en de besluitvorrmingsprocessen.
- Kwantificering van de onzekerheden bij 
de evaluatie van de bestanden en de 
visserij.
- Betere kennis van de diepzeevisserij.
- Bepaling van de optimale visstand op elk 
exploitatieniveau.
- Betere kennis van de processen in de 
voedselketens, met inachtneming van de 
productiviteitsschommelingen in de 
mariene systemen en de doorgifte van 
verontreinigingen van de ene voedselketen 
naar de andere.
- Ontwikkeling en toepassing van bio-
economische modellen met het oog op de 
evaluatie van de gevolgen van 
beheersmaatregelen die zijn gericht op een 
duurzame exploitatie van de visserij op 
lange termijn.
- Betere coördinatie van de inzameling van 
gegevens over de visserij en het milieu in 
programma's voor toezicht en voor de 
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ontwikkeling en het bijhouden van 
databanken.
- Toezicht op de kwaliteit en de veiligheid 
van visserijproducten om een positief 
productimago te behouden.
- Verbetering van de aquacultuur-
technologieën (zoals vermindering van het 
gebruik van antibiotica en de toepassing 
van geïntegreerde systemen).
- Betere kennis op het gebied van de 
genetica, de voeding, de fysiologie en de 
interactie met het milieu in de aquacultuur.
- Inventarisatie van de processen die leiden 
tot opeenhoping van potentieel giftige 
stoffen (toxinen, metalen, POP's) en van de 
ontgiftingsprocessen (giftige algen in 
tweekleppige weekdieren).
- Diversen.

Motivering

De kwetsbare visserijsector en de bescherming van de oceanen als strategische prioriteit van de 
EU moeten een belangrijke rol spelen in dit nieuwe kaderprogramma en wel door de visserij en 
de bescherming van de oceanen tot doelstelling te verheffen en niet alleen maar zijdelings aan 
bod te laten komen onder de noemer van het te beperkte thema "voeding, landbouw en 
biotechnologie".

Amendement 15
Bijlage I, "Thema's", punt 6, "Doelstelling"

Een duurzaam beheer van het milieu en zijn 
rijkdommen door onze kennis over de 
interacties tussen biosfeer, ecosystemen en 
menselijke activiteiten te verbeteren en 
nieuwe technologieën, instrumenten en 
diensten te ontwikkelen teneinde mondiale 
milieuaspecten op geïntegreerde wijze te 
kunnen benaderen. De nadruk zal liggen op 
prognoses van veranderingen in 
klimaatsystemen, ecologische systemen en 
aard- en oceaansystemen; op instrumenten 
en technologieën voor monitoring, preventie 
en vermindering van de druk op en risico’s 
voor het milieu, met inbegrip van de 
gezondheid, alsmede voor het behoud van 

Een duurzaam beheer van het milieu en zijn 
rijkdommen door onze kennis over de 
interacties tussen biosfeer, ecosystemen en 
menselijke activiteiten te verbeteren en 
nieuwe technologieën, instrumenten en 
diensten te ontwikkelen teneinde mondiale 
milieuaspecten op geïntegreerde wijze te 
kunnen benaderen. De nadruk zal liggen op 
prognoses van veranderingen in 
klimaatsystemen, ecologische systemen en 
aard- en oceaansystemen; op instrumenten 
en technologieën voor monitoring, preventie 
en vermindering van de druk op en risico’s 
voor het milieu, met inbegrip van de 
gezondheid, alsmede voor het behoud van 
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het natuurlijke en door de mens gecreëerde 
milieu.

het natuurlijke en door de mens gecreëerde 
milieu; en tenslotte op de gevolgen van de 
mondiale klimaatverandering voor de 
mariene hulpbronnen en de visserij.

Amendement 16
Bijlage I, "Thema's", punt 6, "Achtergrond", alinea 4

Er volgt nu een overzicht van een reeks 
activiteiten  waarvan er vele direct relevant 
zijn voor de beleidsbehoeften. Er kan echter 
aanvullende ondersteuning worden gegeven 
aan nieuwe beleidsbehoeften die naar voren 
komen, bijvoorbeeld in verband met de 
duurzaamheidseffectbeoordelingen van EU-
beleidsonderdelen; de follow-up van het 
post-Kyoto-beleid inzake 
klimaatverandering; en nieuw milieubeleid, 
bijvoorbeeld beleid, normen en regelgeving 
op maritiem gebied.

Er volgt nu een overzicht van een reeks 
activiteiten  waarvan er vele direct relevant 
zijn voor de beleidsbehoeften. Er kan echter 
aanvullende ondersteuning worden gegeven 
aan nieuwe beleidsbehoeften die naar voren 
komen, bijvoorbeeld in verband met de 
duurzaamheidseffectbeoordelingen van EU-
beleidsonderdelen (bijv. milieuaspecten van 
landbouw- en visserijbeleid, met inbegrip 
van geïntegreerd beheer van kustregio's); 
de follow-up van het post-Kyoto-beleid 
inzake klimaatverandering; en nieuw 
milieubeleid, bijvoorbeeld beleid, normen en 
regelgeving op maritiem gebied.

Amendement 17
Bijlage II, tabel, "Samenwerking"

Samenwerking 44432 Samenwerking, 44432
Gezondheid 8317 Gezondheid 8317

Voeding, landbouw en 
biotechnologie 2455

Voeding, landbouw, visserij en 
biotechnologie 2455

Informatie- en communicatie-
technologieën 12670

Informatie- en communicatie-
technologieën 12670

Nanowetenschappen, nanotechnologieën, 
materialen en nieuwe 
productietechnologieën 4832

Nanowetenschappen, nanotechnologieën, 
materialen en nieuwe 
productietechnologieën 4832

Energie 2931 Energie 2931

Milieu (inclusief 
klimaatverandering) 2535

Milieu (inclusief 
klimaatverandering),
mariene hulpbronnen 2535

Vervoer (inclusief luchtvaart) 5940 Vervoer (inclusief luchtvaart) 5940

Sociaal-economische wetenschappen 
en geesteswetenschappen 792

Sociaal-economische wetenschappen
en geesteswetenschappen 792
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Veiligheid en ruimtevaart 3960 Veiligheid en ruimtevaart 3960

Binnen elk specifiek kader van 
beleidsontwikkeling wordt een 
verdeelsleutel vastgesteld.

Motivering

Om bij de toewijzing van de in deze sector vaak forse bedragen te voldoen aan de eisen van 
transparantie, moet tevoren een verdeelsleutel worden vastgesteld. Deze sleutel moet een 
duidelijke afspiegeling vormen van de communautaire prioriteiten en voorkomen dat uit 
ingediende projecten een arbitraire selectie wordt gemaakt. Bovendien zou een verdeelsleutel in 
bepaalde sectoren een remmend effect kunnen hebben op de indiening van projecten.
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