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KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Europaparlamentet har alltid betraktat vetenskaplig forskning som ett prioriterat område inom 
den gemensamma fiskeripolitiken och ansett att forskning är av central betydelse för ett 
rationellt utnyttjande av de marina tillgångarna och en ändamålsenlig förvaltning av
gemenskapens fiskeflotta. 

I sin resolution av den 17 januari 2002 om kommissionens grönbok om den framtida 
gemensamma fiskeripolitiken1, som innehåller de riktlinjer som skall ligga till grund för en 
reformering av unionens verksamhet på detta område, framhåller också parlamentet att det är 
absolut nödvändigt att ha tillgång till tillförlitliga fakta om resursernas tillstånd om en 
rationell förvaltning av fisket skall bli möjlig.

I denna resolution kräver därför parlamentet ökade anslag till vetenskaplig forskning som ger
kunskap om havsmiljöns och de marina ekosystemens hela potential. Sådan forskning ligger 
inte bara i fiskets och vattenbrukets intresse. Det handlar också om att utforska andra viktiga 
fenomen som föroreningar, klimatförändringar och naturliga risker, bevarande av den 
biologiska mångfalden, framsteg på området hälsa och farmakologi, livsmedel och djurfoder 
samt planering av kustanvändning. 

Redan i resolutionen om grönboken, som fortfarande är aktuell, beklagar parlamentet att 
fisket och havsforskningen inte behandlats för sig i det sjätte ramprogrammet för forskning 
utan spritts på olika program och mål. Parlamentet begärde därför att fisket och 
havsforskningen i framtiden skulle behandlas tillsammans och som en enhet i gemenskapens 
program för forskning och utveckling.

Även kommissionen verkar anse att havsforskning är ett viktigt område. Detta framgick av 
kommissionsledamot Borgs inlägg inför fiskeriutskottet i samband med utfrågningen av 
kommissionsledamöterna, då han uttryckligen framhöll att en förstärkning av den 
vetenskapliga grunden skulle prioriteras i det sjunde ramprogrammet.

Ramprogram för forskning

Trots gemenskapsinstitutionernas goda föresatser är utvecklingen av havsforskningens 
ställning i de olika ramprogrammen oroande.

I det fjärde och femte ramprogrammet infördes särskilda program för fiske och vattenbruk 
(FAIR) inom ramen för tillämpad havsforskning, vilka beviljades anslag på 130 miljoner 
respektive 150 miljoner euro. I det sjätte ramprogrammet reducerades anslagen drastiskt till 
60 miljoner euro. Av denna summa var den avgjort största delen avsedd för prioritering 8, 
fiskeripolitik, och en mycket liten del till prioriteringarna 5 och 6, dvs. livsmedel och miljö. 

  
1 EGT C 271 E, 7.11.2002, s. 401.
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I kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om det sjunde 
ramprogrammet behandlas varken fiske eller vattenbruk för sig. Man hänvisar bara till tema 2 
”Livsmedel, jordbruk och bioteknik”, som med en vid tolkning skulle kunna täcka 
fiskeriforskning. Detsamma gäller tema 6 ”Miljö (inbegripet klimatförändringar)”, där man 
uttryckligen borde ha nämnt forskning om marina tillgångar och integrerad förvaltning av 
kustområden.

Forskningens syfte

Havsforskningen bör inte bara ha som mål att undersöka resursernas tillstånd utan att också 
behandla de centrala ekonomiska och sociala aspekter som styr fiskeförvaltningen.

I ett läge då man kan räkna med att det införs fleråriga förvaltningsplaner eller bestämmelser 
om återhämtning för ett stort antal kommersiella arter, är det viktigt att känna till de effekter 
för den regionala och lokala ekonomin samt för sysselsättningen och den fysiska planeringen
som olika scenarier för minskade fångster och fastställandet av nivåer för biomassa kan 
medföra, så att den integrerade utvecklingen av fiskeberoende kustområden inte hejdas. 
Vetenskaplig information av hög kvalitet kan bidra till förståelsen av de för kustbefolkningen 
ibland smärtsamma beslut som fattas av gemenskapens institutioner.

Det är också nödvändigt att stödja de internationella vetenskapliga organisationer som arbetar 
med fiske, till exempel Internationella havsforskningsrådet (ICES) och organisationer 
underställda de regionala fiskeorganisationerna, samt att uppmuntra till tvärvetenskaplig 
forskning på områden som biologi, ekologi, ekonomi och samhällsvetenskap.

Om dessa mål skall uppnås krävs det att man inrättar en finansiell ram enbart avsedd för 
forskning om fisket och havsmiljön. En sådan ram är en nödvändig förutsättning om denna 
typ av forskning skall bli verklighet. Politik utan adekvat budgetering förblir i allmänhet 
tomma ord.

Slutsatser

1. Om den nya gemensamma fiskeripolitiken skall kunna genomföras krävs det en 
omfattande förstärkning av forskningen om havsmiljön, både om dess biologiska och
ekologiska och dess socioekonomiska aspekter, eftersom förvaltningsplanerna för ett 
ansvarsfullt fiske kommer att innebära begränsningar för gemenskapens fiskeflotta och 
leda till kännbara effekter för unionens kustbefolkning.

2. Behandlingen av fiskesektorn i det sjunde ramprogrammet strider mot de uttalanden 
som gjorts av gemenskapens högsta myndigheter och medlemsstaterna om 
prioriteringarna i samband med genomförandet av den nya gemensamma 
fiskeripolitiken. Den innebär dessutom ett steg bakåt i jämförelse med de tidigare 
ramprogrammen. Anslagen till havsforskningen har sakta men säkert sänkts trots de 
officiella uttalandena.
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3. I det sjunde ramprogrammet för forskning finns det inga särskilda program för
forskning om fiske, vattenbruk och havsmiljö och därför inga garantier för att någon 
sådan verkligen kommer att äga rum.

4. Om den gemensamma fiskeripolitiken skall kunna genomföras på ett effektivt sätt krävs 
det särskilda program för tillämpad forskning och grundforskning och tillräckliga anslag 
för detta. Därför bör en fördelningsnyckel som garanterar finansiering införas i det 
sjunde ramprogrammet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 2, stycke 2, led b

(b) Livsmedel, jordbruk och bioteknik (b) Livsmedel, jordbruk, fiske och bioteknik

Ändringsförslag 2
Artikel 2, stycke 2, led ba (nytt)

(ba) Fiske och hållbart utnyttjande av 
världshaven

Motivering

Med tanke på att fiskerinäringen befinner sig i en svår situation och att bevarandet av 
världshaven är en strategisk prioritering för EU bör dessa två frågor ges en framträdande 
plats i ramprogrammet. Det är därför motiverat att införa ett temaområde som direkt berör 
fisket och världshaven, i stället för att bara låta denna fråga behandlas i en översiktlig 
framställning.

Ändringsförslag 3
Bilaga I, kapitel I Samarbete, led 2

(2) Livsmedel, jordbruk och bioteknik (2) Livsmedel, jordbruk, fiske och bioteknik

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 4
Bilaga I, kapitel I Samarbete, led 2a (nytt)

(2a) Fiske och hållbart utnyttjande av 
världshaven

Ändringsförslag 5
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2, rubrik

2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2. Livsmedel, jordbruk, fiske och bioteknik

Ändringsförslag 6
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2, Syfte

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter för att ta 
itu med sociala och ekonomiska utmaningar 
– den växande efterfrågan på säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet 
och på hållbar användning och produktion 
av förnybara bioresurser; den ökande risken 
för epizoiska och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar; hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion till följd av framför allt 
klimatförändring; den växande efterfrågan 
på livsmedel av hög kvalitet som 
producerats med hänsyn till djurskydd och
landsbygdsrelaterade aspekter.

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att stödja unionens politik, 
utnyttja nya och framväxande 
forskningsmöjligheter för att ta itu med 
sociala och ekonomiska utmaningar – den 
växande efterfrågan på säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet 
och på hållbar användning och produktion 
av förnybara bioresurser; den ökande risken 
för epizoiska och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar; hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion (inbegripet vattenbruk) 
till följd av framför allt klimatförändring; 
den växande efterfrågan på livsmedel av hög 
kvalitet som producerats med hänsyn till 
djurskydd och landsbygdsrelaterade aspekter
samt kustområden.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, avsnitt Teman, Bakgrund, stycke 1

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser 
(mikroorganismer, växter och djur) kommer 
att skapa en grund för nya, hållbara, 

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser och land-
och vattenresurser (mikroorganismer, 
växter och djur) kommer att skapa en grund 
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miljöeffektiva och konkurrenskraftiga 
produkter för industri vars verksamhet är 
baserad på eller förknippad med jordbruk, 
fiske, livsmedel, hälsa eller skog. Detta 
kommer, i linje med den europeiska 
strategin om biovetenskap och bioteknik, att 
bidra till ökad konkurrenskraft för 
europeiska bioteknik- och livsmedelsföretag, 
i synnerhet för högteknologiska små och 
medelstora företag, och samtidigt förbättra 
den sociala välfärden och välbefinnandet. 
Forskning om livsmedelssäkerhet och 
säkerhet i livsmedelskedjan, kostrelaterade 
sjukdomar, kostval och kostens och 
näringens inverkan på hälsan bidrar till att 
bekämpa kostrelaterade sjukdomar (t.ex. 
fetma och allergier) och infektionssjukdomar 
(t.ex. transmissibel spongiform encefalopati 
och fågelinfluensa). Denna forskning bidrar 
samtidigt på ett avgörande sätt till 
genomförandet av befintliga och 
utformningen av framtida strategier och 
bestämmelser på områdena folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och konsumentskydd

för nya, hållbara, miljöeffektiva och 
konkurrenskraftiga produkter för industri 
vars verksamhet är baserad på eller 
förknippad med jordbruk, fiske, livsmedel, 
hälsa eller skog. Detta kommer, i linje med 
den europeiska strategin om biovetenskap 
och bioteknik, att bidra till ökad 
konkurrenskraft för europeiska bioteknik-
och livsmedelsföretag, i synnerhet för 
högteknologiska små och medelstora 
företag, och samtidigt förbättra den sociala 
välfärden och välbefinnandet. Forskning om 
livsmedelssäkerhet och säkerhet i 
livsmedelskedjan (inbegripet den naturliga 
näringskedjan), kostrelaterade sjukdomar, 
kostval och kostens och näringens inverkan 
på hälsan bidrar till att bekämpa 
kostrelaterade sjukdomar (t.ex. fetma och 
allergier), kemisk förorening och 
infektionssjukdomar (t.ex. transmissibel 
spongiform encefalopati och fågelinfluensa). 
Denna forskning bidrar samtidigt på ett 
avgörande sätt till genomförandet av 
befintliga och utformningen av framtida 
strategier och bestämmelser på områdena 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
konsumentskydd

Ändringsförslag 8
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2, Bakgrund, stycke 3

Flera europeiska teknikplattformar bidrar 
genom att slå fast gemensamma
forskningsprioriteringar på områden som 
t.ex. växtgenomik och bioteknik, skogsbruk 
och skogsbaserad industri, djurhälsa på 
global nivå, husdjursavel, livsmedel och 
industriell bioteknik. Forskningen skall 
också skapa den kunskapsbas som krävs för 
stöd på följande områden: den gemensamma 
jordbrukspolitiken; jordbruks- och 
handelsfrågor; bestämmelser om 
livsmedelssäkerhet; djurhälsa, bekämpning 
av djursjukdomar och djurskyddskrav i 
gemenskapen; reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken som syftar till 

Flera europeiska teknikplattformar bidrar 
genom att slå fast gemensamma 
forskningsprioriteringar på områden som 
t.ex. växtgenomik och bioteknik, skogsbruk 
och skogsbaserad industri, djurhälsa på 
global nivå, husdjursavel, livsmedel och 
industriell bioteknik. Forskningen skall 
också skapa den kunskapsbas som krävs för 
stöd på följande områden: den gemensamma 
jordbrukspolitiken; jordbruks- och 
handelsfrågor; bestämmelser om 
livsmedelssäkerhet; djurhälsa, bekämpning 
av djursjukdomar och djurskyddskrav i 
gemenskapen; reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken som syftar till 
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att få till stånd en hållbar utveckling inom 
fiske och vattenbruk. En flexibel mekanism 
för att reagera på behov av nya strategier är 
också förutsedd, i synnerhet med avseende 
på nya sociala eller ekonomiska trender.

att få till stånd en hållbar utveckling inom 
fiske och vattenbruk, säkerhet i fråga om
livsmedel från havet samt återställande av 
miljön. En flexibel mekanism för att reagera 
på behov av nya strategier är också 
förutsedd, i synnerhet med avseende på nya 
sociala eller ekonomiska trender.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2, Verksamheter, stycke 1

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 
zoonoser; bortskaffande av animaliskt avfall 
på ett säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk och 
vattenbruk, program för kvalitetsproduktion 
och effekter av GMO; hållbart, 
konkurrenskraftigt och multifunktionellt 
jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling och utveckling av 
kustområden; djurskydd, djuravel och 
animalieproduktion; växtskydd; hållbart och 
konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 
zoonoser; bortskaffande av animaliskt avfall 
på ett säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk, landsbygdsutveckling och 
fiske behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning, förvaltning av marina 
tillgångar och kustområden osv.). När det 
gäller framför allt fiske och vattenbruk 
skall därför tillämpad forskning prioriteras, 
vilken skall ha som huvudsyfte att få fram 
bättre vetenskapliga uppgifter som bör 
ligga till grund för fiskelagstiftningen och 
fiskeförvaltningen, särskilt med avseende 
på återhämtningsplanerna för de biologiskt 
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mest hotade arterna. 

Motivering

Både de politiska beslutsfattarna och fiskerinäringen är i stort behov av denna typ av mer 
praktiskt inriktad forskning som beslutsunderlag. Här införs dessutom ett konkret mål, vilket 
saknas i förslaget. Eftersom det sjunde ramprogrammet skall löpa under en längre tidsperiod
är det i högsta grad befogat att införa mål.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2, Verksamheter, stycke 2

”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa och 
välbefinnande: aspekter av livsmedel och 
foder som rör konsumenter, samhälle och 
industri, inbegripet beteendevetenskap och 
kognitiv vetenskap; näringslära, 
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma; teknik för framställning av 
innovativa livsmedel och foder (inbegripet 
förpackning); bättre kvalitet och högre 
säkerhet när det gäller livsmedel, drycker 
och foder, både i kemiskt och 
mikrobiologiskt avseende; kontinuitet i (och 
kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkjedjan påverkar och 
påverkas av miljön; begreppet hela
livsmedelskedjan (inklusive fisk och 
skaldjur); spårbarhet.

”Från gaffel till bord, från hav till tallrik” –
livsmedel, inbegripet havsprodukter, hälsa 
och välbefinnande: aspekter av livsmedel 
och foder som rör konsumenter, samhälle 
och industri, inbegripet beteendevetenskap 
och kognitiv vetenskap; näringslära, 
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma; teknik för framställning av 
innovativa livsmedel och foder (inbegripet 
förpackning); bättre kvalitet och högre 
säkerhet när det gäller livsmedel, drycker 
och foder, både i kemiskt och 
mikrobiologiskt avseende; kontinuitet i (och 
kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkedjan med produkter 
från land och hav påverkar och påverkas av 
miljön; begreppet hela livsmedelskedjan
(inklusive fisk och skaldjur); spårbarhet.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2, Verksamheter, stycke 3

Biovetenskap och bioteknik för hållbara 
non-foodprodukter och -processer: bättre 
grödor, råvaror, marina produkter och marin 
biomassa (inbegripet marina tillgångar) för 
energiproduktion, som tar hänsyn till miljön 
och för produktion av produkter med högt 
mervärde som t.ex. material och kemikalier, 
inbegripet nya jordbrukssystem, metoder för 
bioprocesser och bioraffinaderier; 
biokatalys; skogsbruk och skogsbaserade 
produkter och processer; miljöåterställning 

Biovetenskap och bioteknik för hållbara 
non-foodprodukter och -processer: bättre 
grödor, råvaror, marina produkter och marin 
biomassa (inbegripet marina tillgångar) för 
energiproduktion, som tar hänsyn till miljön 
och för produktion av produkter med högt 
mervärde som t.ex. material och kemikalier, 
inbegripet nya jordbrukssystem, metoder för 
bioprocesser och bioraffinaderier; 
biokatalys; skogsbruk och skogsbaserade 
produkter och processer; miljöåterställning 
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och renare bearbetning. (till exempel efter oavsiktlig förorening) 
och renare bearbetning.

Ändringsförslag 12
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2, Verksamheter, stycke 3a (nytt)

Humanvetenskaper: Prioritering av 
individen som intressecentrum för hållbar 
och ansvarsfull produktion av livsmedel. 
Återupprättande av jordbruks- och 
fiskeberoende samhällen och regioner.

Ändringsförslag 13
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2, Verksamheter, stycke 3b (nytt)

Sociala och ekonomiska effekter av de 
åtgärder för att bevara resurser och 
förvalta flottan som vidtas i samband med
reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 14
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 2a (ny)

2a. Fiske och hållbart utnyttjande av 
världshaven
Syfte
– Att tillämpa nya modeller för förvaltning 
av fiskeresurserna på grundval av
vetenskapliga rön.
– Att genomföra fiskeförvaltningssystem 
som utgår från (de globala) ekosystemen 
som helhet och inte bara från (enskilda) 
isolerade arter.
– Att öka trovärdigheten hos och kvaliteten 
på den information som härrör från 
uppgiftsinsamlingen samt från kontrollen
och övervakningen av fisket.
– Att stödja en hållbar utveckling av 
vattenbruket.
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Bakgrund
Det är av största vikt att ta fram 
förfaranden som kan garantera en bättre 
förvaltning av fiskeresurserna genom 
innovativa fiskesystem och en förbättring 
av befintliga system, med beaktande av de 
ekologiska, tekniska, socioekonomiska och 
politiska aspekter som ingår i en sådan 
verksamhet.
För en generell förbättring när det gäller
världshaven och deras resurser krävs det
system för förvaltning av fiskeresurserna 
som utgår från samtliga komponenter i 
ekosystemet (biologiska, kemiska och 
fysiska) och som sätter dem i relation till
människans verksamhet. Följderna av 
denna verksamhet måste bedömas mot 
bakgrund av de globala förändringarna av 
ekosystemen och av de marina tillgångarna
i synnerhet.
Främjandet av tvärvetenskaplig forskning 
som förenar oceanografi, marinbiologi och 
samhällsvetenskap kommer att kräva att det 
finns ekonomiska uppgifter förutom
databaser med information om 
förvaltningen av bestånden.
Det är viktigt att ta i bruk nya system för 
övervakning av fiskefartyg för att bevara 
världshaven, minska kostnaderna och 
möjliggöra snabbare tillgång till uppgifter 
från dessa system.
När det gäller vattenbruk är det också 
viktigt att ge vetenskapligt stöd för att 
främja användning av mer ekologiska 
produktionssystem, ta fram nya arter, 
förbättra foderkvaliteten samt för att 
undersöka följderna av eventuella 
genmanipulationer avsedda att öka
produktiviteten.
Verksamheter
– Förvaltningsmetoder som grundar sig på 
olika informationskällor, bl.a. TAC, 
fiskeansträngning, tekniska åtgärder och 
institutionella justeringar.
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– Bedömning av vikten av fisketeknik,
selektivitet och förvaltningens och 
beslutsförfarandenas sociala och 
ekonomiska konsekvenser.
– Identifiering av osäkerhetsmoment i 
samband med utvärderingen av bestånd 
och fiskeverksamhet.
– Bättre kunskap om djuphavsfisket.
– Fastställande av en optimal nivå för 
fiskbestånden på varje utnyttjandenivå.
– Bättre kunskap om vad som händer i 
näringskedjorna, med beaktande av 
produktivitetsförändringarna i de marina 
systemen och av överföringen av giftiga 
ämnen genom näringskedjorna.
– Utveckling och tillämpning av 
bioekonomiska modeller i syfte att 
utvärdera effekterna av 
förvaltningsåtgärder för ett hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna på lång sikt.
– Bättre samordning av insamlingen av 
fiske- och miljöinformation inom ramen 
för program för övervakning samt
inrättande och upprätthållande av 
databaser.
– Övervakning av fiskprodukternas kvalitet 
och säkerhet för att bevara en positiv bild 
av produkterna.
– Förbättring av vattenbrukstekniken (t.ex. 
minskad användning av antibiotika och
användning av integrerade system).
– Bättre kunskap på områden som rör 
genetik, näringslära, fysiologi och
interaktioner med miljön och som alla är 
förknippade med vattenbruk.
– Kartläggning av de processer genom vilka 
potentiellt farliga ämnen ansamlas 
(toxiner, metaller, långlivade organiska 
föroreningar) samt avgiftningsprocesser 
(giftiga alger i mollusker).
Övrigt
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Motivering

Med tanke på att fiskerinäringen befinner sig i en svår situation och att bevarandet av 
världshaven är en strategisk prioritering för EU bör dessa två frågor ges en framträdande 
plats i detta nya ramprogram. Det är därför motiverat att införa ett temaområde som direkt 
berör fisket och världshaven i stället för att bara låta denna fråga behandlas i en översiktlig 
framställning där den ingår som en del i ett så omfattande tema som livsmedel, jordbruk och 
bioteknik.

Ändringsförslag 15
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 6, Syfte

Hållbar förvaltning av miljön och dess 
resurser genom större kunskap om 
samverkan mellan biosfär, ekosystem och 
mänsklig aktivitet, och genom utveckling av 
ny teknik, nya verktyg och nya tjänster för 
att globala miljöfrågor skall kunna hanteras 
på ett integrerat sätt. Tonvikten skall ligga 
på prognostisering av förändringar i klimat-, 
eko-, jord- och oceansystem – på verktyg 
och teknik för övervakning, förebyggande 
och begränsning av påverkan på och risker 
för miljö och hälsa samt för bevarande av 
naturlig och av människan skapad miljö.

Hållbar förvaltning av miljön och dess 
resurser genom större kunskap om 
samverkan mellan biosfär, ekosystem och 
mänsklig aktivitet, och genom utveckling av 
ny teknik, nya verktyg och nya tjänster för 
att globala miljöfrågor skall kunna hanteras 
på ett integrerat sätt. Tonvikten skall ligga 
på prognostisering av förändringar i klimat-, 
eko-, jord- och oceansystem – på verktyg 
och teknik för övervakning, förebyggande 
och begränsning av påverkan på och risker 
för miljö och hälsa samt för bevarande av 
naturlig och av människan skapad miljö
samt klimatförändringarnas globala 
konsekvenser för de marina tillgångarna 
och för fiskerelaterade verksamheter.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, avsnitt Teman, punkt 6, Bakgrund, stycke 4

En rad verksamheter räknas upp nedan. 
Många av dessa är av direkt relevans för 
behoven av strategier. Kompletterande stöd 
kan emellertid tillhandahållas för 
uppkommande behov av nya strategier, t.ex. 
avseende konsekvensbedömningar av 
EU-strategiers hållbarhet, uppföljningen av 
åtgärderna efter Kyoto om 
klimatförändringar och nya miljöstrategier 
för t.ex. politik, standarder och regler på det 
maritima området.

En rad verksamheter räknas upp nedan. 
Många av dessa är av direkt relevans för 
behoven av strategier. Kompletterande stöd 
kan emellertid tillhandahållas för 
uppkommande behov av nya strategier, t.ex. 
avseende konsekvensbedömningar av 
EU-strategiers hållbarhet (t.ex. jordbruks-
och fiskepolitikens miljöaspekter, däribland 
den integrerade förvaltningen av 
kustområden), uppföljningen av åtgärderna 
efter Kyoto om klimatförändringar och nya 
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miljöstrategier för t.ex. politik, standarder 
och regler på det maritima området.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, tabell Vägledande fördelning mellan programmen

Samarbete 44432 Samarbete 44432

Hälsa 8317 Hälsa 8317
Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2455 Livsmedel, jordbruk, fiske och 

bioteknik 2455
Informations- och 
kommunikationsteknik 12670

Informations- och 
kommunikationsteknik 12670

Nanovetenskap, nanoteknik, material 
och ny produktionsteknik 4832

Nanovetenskap, nanoteknik, material 
och ny produktionsteknik 4832

Energi 2931 Energi 2931

Miljö (inbegripet klimatförändringar) 2535 Miljö (inbegripet klimatförändringar), 
marina tillgångar 2535

Transport (inbegripet flygteknik) 5940 Transport (inbegripet flygteknik) 5940
Samhällsvetenskap och humaniora 792 Samhällsvetenskap och humaniora 792

Säkerhets- och rymdforskning 3960 Säkerhets- och rymdforskning 3960

En fördelningsnyckel för genomförandet av 
varje enskilt politikområde skall fastställas 
inom ramen för det enskilda programmet.

Motivering

För att tillgodose kravet på insyn i fördelningen av de vanligtvis omfattande medlen inom 
denna sektor är det nödvändigt att i förväg fastställa en fördelningsnyckel. En sådan 
fördelningsnyckel ger en tydlig bild av gemenskapens prioriteringar och gör att man kan 
undvika att urvalet av projekt sker godtyckligt. Fördelningsnyckeln kan dessutom motverka 
att alltför många projekt läggs fram inom vissa sektorer.
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