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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Za Parlament je bilo znanstveno raziskovanje od nekdaj ena prednostnih nalog skupne ribiške 
politike (SRP), saj je ključno za racionalno izkoriščanje ribolovnih virov in ustrezno 
upravljanje s floto Skupnosti.

Tako je v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 17. januarja 2002 o Zeleni knjigi Komisije 
o prihodnosti skupne ribiške politike1, ki vključuje smernice za reformo delovanja Unije na 
tem področju, izraženo mnenje, da so za odgovorno upravljanje ribištva nujno potrebni 
zanesljivi podatki o stanju virov.

V omenjeni resoluciji je podana zahteva za večja vlaganja na področju znanstvenega 
raziskovanja, da bi tako spoznali vse potenciale morskih okolij in sistemov, ne samo v 
interesu ribištva in ribogojstva, ampak tudi s ciljem obravnavanja pomembnih vprašanj, med 
katere spadajo onesnaževanje, podnebne spremembe in naravna tveganja, zaščita biološke 
raznolikosti, napredek na področju zdravstva in farmacije, prehranjevanje ljudi in živali ali na 
primer zakonska ureditev izkoriščanja obalnih področij.

V tej še vedno aktualni resoluciji je izraženo obžalovanje, da v 6. okvirnem programu za 
raziskave ni namenjenega posebnega del niti ribištvu niti pomorskim znanostim, ki so povzeti 
v drugih programih in ciljih. Izražena je bila zahteva, da se ta področja v okviru raziskovalnih
in razvojnih programov obravnava skupno in enotno.

Zdi se, da Komisija med drugim izraža skrb tudi zaradi pomorskega znanstvenega 
raziskovanja. To je vsaj razbrati iz nastopa komisarja Borga v okviru predstavitve komisarjev 
pred Odborom za ribištvo. Komisar je celo vztrajal pri tem, da je izboljšanje znanstvene 
podlage med prednostnimi nalogami 7. okvirnega programa.

Okvirni programi za raziskave

Kljub hvale vrednim namenom institucij Skupnosti ostaja po nizu okvirnih programov razvoj 
pomorskega raziskovanja nezadovoljiv.

V 4. in 5. okvirnem program je bilo dodano nekaj posebnih programov za področje ribištva in 
ribogojstva, ki so se nanašali na področje uporabnega pomorskega raziskovanja. Programi so 
bili financirani s sredstvi v višini 130 oziroma 150 milijonov evrov. Za 6. okvirni program se 
je obseg proračunskih sredstev drastično zmanjšal na 60 milijonov evrov, ki so bili namenjeni
prednostni nalogi 8 (ribiška politika) in, v manjši meri, prednostnima nalogama 5 in 6 
(prehrana in okolje).

V predlogu Komisije za 7. okvirni program, v katerem je povzet predlog sklepa Parlamenta in 
Sveta, niti ribištvo niti ribogojstvo nista posebni tematski osi. Omenjena sta zgolj v 2. temi 
(prehrana, kmetijstvo in biotehnologija), s čimer bi lahko morebiti, zelo približno in v širšem 

  
1 UL C 271 E, 7.11.2002, str. 401
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pomenu, zaobjeli raziskave na področju ribištva. Enako velja za 6. temo (okolje, vključno s 
podnebnimi spremembami), v kateri bi bilo potrebno izrecno omeniti raziskovanje na 
področju ribolovnih virov in integriranega upravljanja z obalnimi področji.

Raziskovalni cilji

Na področju pomorskega raziskovanja ne bi smeli dati prednosti zgolj raziskavam, katerih cilj 
je odkrivanje stanja ribolovnih virov, ampak tudi gospodarskih in družbenim vidikom, ki 
opredeljujejo upravljanje ribištva, saj so ti odločilni.

V obdobju, ko je predvideno uvajanje večletnih načrtov za upravljanje ali obnavljanje 
številnih vrst, ki se izrabljajo v gospodarske namene, je bistvenega pomena vedeti, kakšne 
bodo posledice različnih scenarijev zmanjšanja ulova in opredeljevanja novih vrednosti 
biomase na regionalni in lokalni ravni za gospodarstvo, zaposlovanje in urejanje prostora, da 
ne bi ogrozili celostni razvoj obalnih področij, ki so močno odvisna od ribištva. Kakovostni 
znanstveni podatki lahko samo prispevajo k razumevanju določenih sklepov institucij 
Skupnosti, katerih posledice so za skupnosti v obalnih področjih včasih boleče.

Prav tako se zdi potrebno podpreti mednarodne znanstvene organizacije, ki se ukvarjajo z 
ribištvom, pa naj gre za ICES ali organizacije, povezane z regionalnimi združenji za ribištvo, 
ob hkratnem vzpodbujanju interdisciplinarnega znanstvenega raziskovanja, ki vključuje 
biologijo, ekologijo, ekonomijo in družboslovne znanosti.

Edino zagotovilo za doseganje naštetih ciljev je nujna vzpostavitev finančnega okvirja,
izrecno namenjenega raziskavam na področju ribištva in morskih okolij. Načrtovanje politik 
brez predvidevanja ustreznih proračunskih sredstev se zdi zgolj izražanje dobrih namenov.

Zaključki

1) Izvajanje skupne ribiške politike zahteva občutno okrepitev raziskav morskega okolja, tako 
z bioloških in ekoloških kot družbenih in gospodarskih vidikov, ob zavedanju, da vsak 
odgovoren načrt upravljanja na področju ribištva vsebuje omejitve glede flote Skupnosti, kar 
bo zelo vplivalo na prebivalstvo obalnih področjih Unije.

2) Način obravnavanja sektorja ribištva v 7. okvirnem programu je v nasprotju z izjavami 
organov na najvišji ravni Skupnosti in držav članic o prednostnih nalogah pri izvajanju 
skupne ribiške politike in pomeni nazadovanje v primerjavi s prejšnjimi okvirnimi programi. 
Proračunska sredstva, namenjena pomorskemu raziskovanju, so se kljub drugačnim uradnim 
izjavami zmanjšala.

3) 7. okvirni program raziskav na področju ribištva ribogojstva in morskega okolja ne 
obravnava v posebnih programih, zato ni zagotovila, da bo takšne raziskave možno izvesti.

4) Za dobro in učinkovito izvajanje skupne ribiške politike je potrebno uvesti posebne 
programe na področju uporabnih in temeljnih raziskav ter zagotoviti njihovo financiranje z 
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zadostnimi proračunskimi sredstvi. V ta namen je nujno v 7. okvirni program vključiti ključ
delitve sredstev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 2, odstavek 2, točka b

(b) Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija; (b) Prehrana, kmetijstvo, ribištvo in 
biotehnologija;

Predlog spremembe 2
Člen 2, odstavek 2, točka b (a) (novo)

b (a) Ribištvo in trajnostno izkoriščanje 
oceanskih voda;

Obrazložitev

Ribiški sektor, ki je trenutno šibak, in ohranjanje oceanskih voda, kot strateška prednostna 
naloga Evropske unije, morata igrati ključno vlogo znotraj novega okvirnega programa. 
Vključitev ciljev, ki se neposredno nanašajo na področji ribištva in oceanov, je popolnoma 
upravičena, saj je transverzalni pristop nezadosten.

Predlog spremembe 3
Priloga I, Sodelovanje, točka 2

(b) Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija; (b) Prehrana, kmetijstvo, ribištvo in 
biotehnologija;

Predlog spremembe 4
Priloga 1, "Sodelovanje", točka 2 (a) (novo)

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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2 (a) Ribištvo in trajnostno izkoriščanje 
oceanskih voda;

Predlog spremembe 5
Priloga I, teme, točka 2, naslov

2. Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija 2. Prehrana, kmetijstvo, ribištvo in 
biotehnologija

Predlog spremembe 6
Priloga I, "Teme", točka 2, "Cilji"

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
bio gospodarstva preko povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi izkoristili nove in nastajajoče 
raziskovalne možnosti, ki odgovarjajo na 
socialne in gospodarske izzive: naraščajoče 
povpraševanje po varnejši, bolj zdravi in 
bolj kakovostni hrani ter po trajnostni rabi in 
proizvodnji obnovljivih bioloških virov;
naraščajoča nevarnost epizootskih in 
zoonotskih bolezni ter motenj, povezanih s 
prehrano; grožnje trajnosti in varnosti 
kmetijske in ribiške proizvodnje, ki so zlasti 
posledica podnebnih sprememb; ter 
naraščajoče povpraševanje po 
visokokakovostni hrani ob upoštevanju 
dobrega počutja živali in podeželskega 
okolja.

Izgradnja na znanju temelječega evropskega 
bio gospodarstva preko povezovanja 
znanosti, industrije in drugih zainteresiranih 
strani, da bi izvajali politike Unije, izkoristili 
nove in nastajajoče raziskovalne možnosti, 
ki odgovarjajo na socialne in gospodarske 
izzive: naraščajoče povpraševanje po 
varnejši, bolj zdravi in bolj kakovostni hrani 
ter po trajnostni rabi in proizvodnji 
obnovljivih bioloških virov; naraščajoča 
nevarnost epizootskih in zoonotskih bolezni 
ter motenj, povezanih s prehrano; grožnje 
trajnosti in varnosti kmetijske in ribiške 
proizvodnje (vključno z ribogojstvom), ki so 
zlasti posledica podnebnih sprememb; ter 
naraščajoče povpraševanje po 
visokokakovostni hrani ob upoštevanju 
dobrega počutja živali in podeželskega 
okolja ter tudi obalnih področij.

Predlog spremembe 7
Priloga I, "Teme", točka 2, "Utemeljitev", odstavek 1

Inovacije in razvijanje znanja na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in 
uporabe bioloških virov (mikroorganizmi, 
rastline, živali) bodo zagotovili osnovo za 
nove, trajnostne, ekološko učinkovite in 
konkurenčne proizvode za kmetijstvo, 
ribištvo, prehrambno, zdravstveno, 
gozdarsko in sorodne industrije. To bo v 

Inovacije in razvijanje znanja na področju 
trajnostnega gospodarjenja, proizvodnje in 
uporabe kopenskih in vodnih bioloških 
virov (mikroorganizmi, rastline, živali) bodo 
zagotovili osnovo za nove, trajnostne, 
ekološko učinkovite in konkurenčne 
proizvode za kmetijstvo, ribištvo, 
prehrambno, zdravstveno, gozdarsko in 
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skladu z evropsko strategijo o znanosti o 
življenju in biotehnologiji  pomagalo 
povečati konkurenčnost evropskih družb na 
področju biotehnologije in prehrane, zlasti 
visokotehnoloških MSP, ter ob tem izboljšati 
socialno varstvo in blaginjo. Raziskovanje 
varnosti prehranske verige ljudi in živali, s 
prehrano povezanih bolezni, izbire prehrane 
in vpliva hrane in prehranjevanja na zdravje 
bodo pomagali pri boju proti motnjam, 
povezanim s prehrano (npr. debelost, 
alergije), in nalezljivim boleznim (npr. 
transmisivna spongiformna encefalopatija, 
aviarna influenca) in istočasno pomembno 
prispevali k izvajanju obstoječih in 
oblikovanju prihodnjih politik in predpisov 
na področju javnega zdravja, zdravja živali 
in rastlin ter varstva potrošnikov.

sorodne industrije. To bo v skladu z 
evropsko strategijo o znanosti o življenju in 
biotehnologiji  pomagalo povečati 
konkurenčnost evropskih družb na področju 
biotehnologije in prehrane, zlasti 
visokotehnoloških MSP, ter ob tem izboljšati 
socialno varstvo in blaginjo. Raziskovanje 
varnosti prehranske verige ljudi in živali 
(vključno z naravnimi prehranskimi 
verigami), s prehrano povezanih bolezni, 
izbire prehrane in vpliva hrane in 
prehranjevanja na zdravje bodo pomagali pri 
boju proti motnjam, povezanim s prehrano 
(npr. debelost, alergije), kemičnemu 
onesnaženju in nalezljivim boleznim (npr. 
transmisivna spongiformna encefalopatija, 
aviarna influenca) in istočasno pomembno 
prispevali k izvajanju obstoječih in 
oblikovanju prihodnjih politik in predpisov 
na področju javnega zdravja, zdravja živali 
in rastlin ter varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 8
Priloga I, "Teme", točka 2, "Utemeljitev", odstavek 3

Številne evropske tehnološke platforme 
prispevajo z določitvijo skupnih 
raziskovalnih prednostnih nalog na 
področjih kot so rastlinska genomika in 
biotehnologija, gozdarstvo in gozdarska 
industrija, svetovno zdravje živali, reja 
domačih živali, prehrana in industrijska 
biotehnologija. Raziskave bodo zagotovile 
tudi bazo znanja, potrebno za podporo:
skupni kmetijski politiki; vprašanjem v 
zvezi s kmetijstvom in trgovino; predpisom 
na področju varne hrane; zdravju živali v 
Skupnosti, nadzoru bolezni in standardom 
dobrega počutja; in reformi skupne ribiške 
politike, katere namen je zagotoviti 
trajnostni razvoj ribolova in ribogojstva.
Predviden je tudi prožen odziv na nove 
politične potrebe, zlasti ob upoštevanju 
novih socialnih ali gospodarskih gibanj.

Številne evropske tehnološke platforme 
prispevajo k določitvi skupnih raziskovalnih 
prednostnih nalog na področjih, kot so 
rastlinska genomika in biotehnologija, 
gozdarstvo in gozdarska industrija, svetovno 
zdravje živali, reja domačih živali, prehrana 
in industrijska biotehnologija. Raziskave 
bodo zagotovile tudi bazo znanja, potrebno 
za podporo skupni kmetijski politiki; 
vprašanjem v zvezi s kmetijstvom in 
trgovino; predpisom na področju varne 
hrane; zdravju živali v Skupnosti, nadzoru 
bolezni in standardom dobrega počutja; in 
reformi skupne ribiške politike, katere 
namen je zagotoviti trajnostni razvoj 
ribolova in ribogojstva, varnost morske 
hrane in obnavljanje okolja. Predviden je 
tudi prožen odziv na nove politične potrebe, 
zlasti ob upoštevanju novih socialnih ali 
gospodarskih gibanj.
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Predlog spremembe 9
Priloga I, "Teme", točka 2, "Dejavnosti", odstavek 1

1. Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z izkoriščanjem njihove 
biološke raznovrstnosti; izboljšani pridelki 
in proizvodni sistemi, vključno z ekološkim 
kmetijstvom, kakovostnimi načrti pridelave 
in učinki GSO; trajnostno, konkurenčno in 
večnamensko kmetijstvo in gozdarstvo; 
razvoj podeželja; dobro počutje živali, reja 
in proizvodnja; zdravje rastlin; trajnostno in 
konkurenčno ribištvo in ribogojstvo; 
nalezljive bolezni pri živalih, vključno z 
zoonozami; varno odlaganje živalskih 
odpadkov; ohranjanje, upravljanje in 
izkoriščanje živih vodnih virov, razvijanje 
orodij, ki jih potrebujejo načrtovalci politike 
in drugi akterji na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja (krajina, prakse ravnanja z 
zemljišči itd.).

1. Trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z 
biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih 
okolij: omogočanje raziskav na področjih, 
vključno s tehnologijami, katerih 
poimenovanja se končajo na „-omika“, kot 
so genomika, proteomika, metabolomika, 
sistemska biologija in konvergenčne 
tehnologije za mikroorganizme, rastline in 
živali, vključno z izkoriščanjem njihove 
biološke raznovrstnosti; izboljšani pridelki 
in proizvodni sistemi, vključno z ekološkim 
kmetijstvom in ribogojstvom, kakovostnimi 
načrti pridelave in učinki GSO; trajnostno, 
konkurenčno in večnamensko kmetijstvo in 
gozdarstvo; razvoj podeželja; dobro počutje 
živali, reja in proizvodnja; zdravje rastlin; 
trajnostno in konkurenčno ribištvo in 
ribogojstvo; nalezljive bolezni pri živalih, 
vključno z zoonozami; varno odlaganje 
živalskih odpadkov; ohranjanje, upravljanje 
in izkoriščanje živih vodnih virov, razvijanje 
orodij, ki jih potrebujejo načrtovalci politike 
in drugi akterji na področju kmetijstva,
razvoja podeželja in ribištva (krajina, prakse 
ravnanja z zemljišči, ravnanje z morskimi 
viri, itd.). V ta namen je potrebno, še 
posebej na področjih ribištva in ribogojstva, 
posebno pozornost nameniti uporabnim 
raziskavam, katerih glavni cilj je izboljšanje 
znanstvenih podatkov, na osnovi katerih bi 
določili zakonodajo in upravljanje z 
ribolovnimi viri, še posebej kar zadeva 
načrte za ohranjanje biološko najbolj 
ogroženih vrst.

Obrazložitev

Tako politiki, ki sprejemajo odločitve, kot ribiški sektor, še posebej potrebujejo raziskave bolj 
praktične narave.  Konkretni cilji so sicer vključeni zato, ker jih presenetljivo ni  bilo
zapisanih v predlogu.  Glede na to, da sedmi okvirni program velja za dlje časa, je vključitev 
ciljev, ki jih je potrebno doseči, še toliko bolj upravičena.

Predlog spremembe 10



AD\579973SL.doc 9/16 PE 360.050v02-00

SL

Priloga I, "Teme", točka 2, "Dejavnosti", odstavek 2

„Od vil do vilic“: prehrana, zdravje in dobro 
počutje: Vidiki potrošnikov, družbe, 
industrije in zdravja glede hrane in krme, 
vključno z vedenjskimi in kognitivnimi 
znanostmi; prehranjevanje, s prehrano 
povezane bolezni in motnje, vključno z 
debelostjo; inovativne tehnologije za 
predelavo hrane in krme (vključno s 
pakiranjem); izboljšana kakovost in varnost, 
tako kemijska kot mikrobiološka, hrane, 
pijače in krme; celovitost (in nadzor) 
prehranske verige; vpliv okolja na 
prehransko verigo ljudi/živali in vpliv 
prehranske verige ljudi/živali na okolje;
koncept celotne prehranske verige (vključno 
z morskimi sadeži); sledljivost.

„Od vil do mize, od morja do krožnika“:
prehrana, vključno z morskimi proizvodi,
zdravje in dobro počutje; vidiki potrošnikov, 
družbe, industrije in zdravja glede hrane in 
krme, vključno z vedenjskimi in 
kognitivnimi znanostmi; prehranjevanje, s 
prehrano povezane bolezni in motnje, 
vključno z debelostjo; inovativne tehnologije 
za predelavo hrane in krme (vključno s 
pakiranjem); izboljšana kakovost in varnost, 
tako kemijska kot mikrobiološka, hrane, 
pijače in krme; celovitost (in nadzor) 
prehranske verige; vpliv okolja na 
prehransko verigo ljudi/živali in vpliv 
prehranske verige ljudi/živali, tako 
kopenske kot vodne, na okolje; koncept 
celotne prehranske verige (vključno z 
morskimi sadeži); sledljivost.

Predlog spremembe 11
Priloga I, "Teme", točka 2, "Dejavnosti", odstavek 3

Znanosti o življenju in biotehnologija za 
trajnostne neprehrambne proizvode in 
postopke: Izboljšani pridelki, surovine, 
morski proizvodi in biomasa (vključno z 
morskimi viri), ki se uporabljajo za 
proizvodnjo energije, varovanje okolja in 
pridobivanje izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo kot so surovine in kemikalije, 
vključno s sodobnimi sistemi kmetovanja, 
bioprocesi in koncepti biorafinerije;
biokataliza; gozdarstvo ter gozdarski 
proizvodi in postopki; sanacija okolja in 
čistejša predelava.

Znanosti o življenju in biotehnologija za 
trajnostne neprehrambne proizvode in 
postopke: izboljšani pridelki, surovine, 
morski proizvodi in biomasa (vključno z 
morskimi viri), ki se uporabljajo za 
proizvodnjo energije, varovanje okolja in 
pridobivanje izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo, kot so surovine in kemikalije, 
vključno s sodobnimi sistemi kmetovanja, 
bioprocesi in koncepti biorafinerije;
biokataliza; gozdarstvo ter gozdarski 
proizvodi in postopki; sanacija okolja (zlasti 
po naključnem onesnaženju) in čistejša 
predelava.

Predlog spremembe 12
Priloga I, "Teme", točka 2, "Dejavnosti", odstavek 3(a) (novo)

Humanistične vede - prednost ljudem kot 
osrednji interes pri trajnostni in odgovorni 
proizvodnji hrane. Obnavljanje skupnosti 
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in kmetijskih regij, ki se ukvarjajo z 
ribištvom.

Predlog spremembe 13
Priloga I, "Teme", točka 2, "Dejavnosti", odstavek 3(b) (novo)

Družbene in gospodarske posledice ukrepov 
na področju ohranjanja virov in 
upravljanja s floto, potrebnih za izvajanje 
reforme skupne ribiške politike.

Predlog spremembe 14
Priloga I, "Teme", točka 2 (a) (novo)

2 (a) Ribištvo in trajnostno izkoriščanje 
oceanskih voda
Cilji
– uvedba novih modelov gospodarjenja z 
ribolovnimi viri na podlagi znanstvenih 
dognanj;
– uporaba sistemov gospodarjenja z 
ribolovnimi viri ob upoštevanju vseh 
(svetovnih) ekosistemov kot celote in ne le 
(posameznih) ločenih vrst;
– izboljšava zanesljivosti in kakovosti 
informacij, ki izhajajo iz zbranih podatkov, 
nadzora in spremljanj ribolova;
– podpora trajnostnemu razvoju 
ribogojstva;

Utemeljitev
Potrebno je razviti procese, ki bi 
zagotavljali boljše gospodarjenje z 
ribolovnimi viri, tako pri novih načinih 
ribolova, kot pri izboljšavah že obstoječih 
sistemov. Pri tem je potrebno upoštevati 
okoljevarstvene, tehnične, 
socialnoekonomske in politične vidike, ki so 
s tem vprašanjem povezani.
Za globalno izboljšanje stanja oceanov in 
njihovih virov je potrebno uvesti sisteme 
gospodarjenja z zalogami rib, ki bodo 
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upoštevali vse sestavne dele ekosistema 
(torej biološke, kemijske in fizikalne) v 
stalni povezavi s človeško dejavnostjo. 
Učinke teh dejavnosti bo potrebno 
ocenjevati na podlagi globalnih sprememb 
ekosistemov, še posebej morskih virov.
Pri spodbujanju večdisciplinarnih raziskav, 
katerih cilj je povečati znanje o oceanih, 
biologiji in družbenih vedah, bo potrebno 
upoštevati tudi gospodarske podatke v 
kombinaciji z bazami podatkov o 
upravljanju z zalogami rib.
V prizadevanja za ohranitev oceanov je 
nujno potrebno vključiti nov nadzor nad 
ribiškimi plovili, saj bi tako zmanjšali 
stroške in izboljšali hitrost dostopa do 
informacij.
Na področju ribogojstva je nujno potrebno 
zagotoviti znanstveno podporo v prid  
uporabi okolju prijaznejših sistemov 
proizvodnje, uvajanja novih vrst, 
izboljšanja kakovosti živil in vplivu 
morebitnih genetskih manipulacij, 
namenjenih za zvišanje proizvodnje.

Dejavnosti
- Mehanizmi upravljanja, zgrajeni na 
raznovrstnih informacijah, med njimi 
celoletni dovoljeni ulovi  (TAC), ribolovni 
napor, tehnični ukrepi  in pravne 
prilagoditve;
- pomen ribolovnih tehnologij, selektivnost, 
socialni in gospodarski učinki na 
upravljanje in procese odločanja;
-opredelitev nezanesljivosti pri ocenjevanju 
zalog in ribolova;
- boljše poznavanje globinskega ribolova;
- določitev optimalne razvojne stopnje 
posameznih virov za vsako raven njihovega
izkoriščanja;
- boljše poznavanje procesov v 
prehrambenih verigah, ob upoštevanju 
sprememb v razmnoževanju morskih 
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sistemov in prenosa onesnaženosti preko 
prehranjevalnih poti;
- razvoj in uvajanje biogospodarskih 
modelov, s katerimi bi ocenili posledice 
dolgoročnih ukrepov za trajnostno 
izkoriščanje ribolovnih zalog;
- večja usklajenost pri zbiranju informacij o 
ribolovu in okolju v programih za nadzor, 
ustvarjanje in vzdrževanje podatkovnih baz;
- nadzor nad kakovostjo in varnostjo 
ribiških proizvodov, s čimer bi tem izdelkom 
zagotovili pozitivno podobo;
- izboljšanje tehnologij v ribogojstvu (kot 
na primer znižanje uporabe antibiotikov in 
uporaba integriranih sistemov);
- boljše poznavanje področij genetike, 
prehranjevanja, fiziologije in interakcij z 
okoljem, povezanim z ribogojstvom;
- prepoznavanje procesov kopičenja
potencialno strupenih sestavin (strupi, 
kovine, obstojni organski onesnaževalci) in 
procesov zdravljenja zastrupitve (strupene 
alge v lupinarjih);
Drugo.

Obrazložitev

Ribiški sektor, ki je trenutno šibak, in ohranjanje oceanskih voda, kot strateška prednostna 
naloga Evropske unije, morata igrati ključno vlogo znotraj novega okvirnega programa. 
Potrebno je vključiti cilje, ki se neposredno nanašajo na področji ribolova in oceanov, saj je 
večdisciplinaren pristop, ki obsega tako široka področja, kot so prehrana, kmetijstvo in 
biotehnologije, nezadosten.

Predlog spremembe 15
Priloga I, "Teme", točka 6, "Cilji"

Trajnostno gospodarjenje z okoljem in 
njegovimi viri s pomočjo pospeševanja 
našega znanja o medsebojnih vplivih med 
biosfero, ekosistemi in človekovimi 
dejavnostmi ter razvijanjem novih 
tehnologij, orodij in storitev, da bi na 
celosten način rešili svetovne okoljske 
probleme. Poudarek bo na napovedovanju 
sprememb podnebnih, ekoloških, zemeljskih 

Trajnostno gospodarjenje z okoljem in 
njegovimi viri s pomočjo pospeševanja 
našega znanja o medsebojnih vplivih med 
biosfero, ekosistemi in človekovimi 
dejavnostmi ter razvijanjem novih 
tehnologij, orodij in storitev, da bi na 
celosten način rešili svetovne okoljske 
probleme. Poudarek bo na napovedovanju 
sprememb podnebnih, ekoloških, zemeljskih 
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in oceanskih sistemov; orodju in 
tehnologijah za spremljanje, preprečevanje 
in zmanjševanje pritiskov na okolje in 
tveganj, vključno s tveganjem za zdravje, ter 
tudi za ohranjanje naravne in kulturne 
krajine.

in oceanskih sistemov; orodju in 
tehnologijah za spremljanje, preprečevanje 
in zmanjševanje pritiskov na okolje in 
tveganj, vključno s tveganjem za zdravje, ter 
tudi za ohranjanje naravne in kulturne 
krajine, ne da bi pozabili na posledice 
podnebnih sprememb na svetovni ravni na 
ribolovne vire in dejavnosti, povezane z 
ribištvom.

Predlog spremembe 16
Priloga I, "Teme", točka 6, "Utemeljitev", odstavek 4

V nadaljevanju je našteta vrsta dejavnosti, 
od katerih so mnoge neposredno povezane s 
političnimi potrebami. Vendar pa se lahko 
predvidi dodatna podpora za nove politične 
potrebe, ki se pojavljajo, na primer v zvezi s 
trajnostno presojo vpliva politik EU; 
spremljanjem ukrepov na področju 
podnebnih sprememb, ki sledijo Kjotu; in 
novimi okoljskimi politikami, kot so 
pomorska politika, standardi in predpisi.

V nadaljevanju je našteta vrsta dejavnosti, 
od katerih so mnoge neposredno povezane s 
političnimi potrebami. Vendar pa se lahko 
predvidi dodatna podpora za nove politične 
potrebe, ki se pojavljajo, na primer v zvezi s 
trajnostno presojo vpliva politik EU (zlasti 
kar zadeva okoljske vidike kmetijske in 
ribiške politike, vključno s celostnim 
upravljanjem z obalnimi področji),
spremljanjem ukrepov na področju 
podnebnih sprememb, ki sledijo Kjotu; in 
novimi okoljskimi politikami, kot so 
pomorska politika, standardi in predpisi.

Predlog spremembe 17
Priloga II, tabela, "Sodelovanje"
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Sodelovanje

Zdravje

Prehrana, 
kmetijstvo in 
biotehnologija

Informacijske in 
komunikacijske 
tehnologije

Nanoznanosti, 
nanotehnologije, 
materiali in nove 
proizvodne 
tehnologije

Energetika

Okolje (vključno s 
podnebnimi 
spremembami)

Promet (vključno 
z aeronavtiko)

Socialno-
ekonomske 
znanosti in 
humanistične vede

Varnost in vesolje

Energetika

44432

8317

2455

12670

4832

2931

2535

5940

792

3960 

2931

Sodelovanje

Zdravje

Prehrana, 
kmetijstvo, 
ribištvo in 
biotehnologija

Informacijske in 
komunikacijske 
tehnologije

Nanoznanosti, 
nanotehnologije, 
materiali in nove 
proizvodne 
tehnologije

Energetika

Okolje (vključno s 
podnebnimi 
spremembami), 
morski viri

Promet (vključno 
z aeronavtiko)

Socialno-
ekonomske 
znanosti in 
humanistične vede

Varnost in vesolje

Energetika

44432

8317

2455

12670

4832

2931

2535

5940

792

3960 

2931

Razpredelnica delitve sredstev bo vključena 
v poseben program, namenjen razvoju 
vsake od politik.

Obrazložitev

Ključ delitve je potrebno določiti predhodno, da bi zadovoljili potrebam po preglednosti pri 
dodeljevanju sredstev, ki so v tem sektorju velikokrat precej visoka. Takšen način delitve 
jasno odraža želje Skupnosti in onemogoča samovoljen izbor prijavljenih projektov. Poleg 
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tega lahko prepreči preveliko število prijavljenih projektov v posameznih sektorjih.
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