
P6_TA-PROV(2009)0065

Anvendt forskning inden for den fælles fiskeripolitik 

Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2009 om anvendt forskning inden for den 
fælles fiskeripolitik (2008/2222(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse 
og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik1,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)2,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. september 2008 - "En europæisk strategi 
for havforskning og maritim forskning - En sammenhængende ramme for det europæiske 
forskningsrum til fremme af bæredygtig udnyttelse af havene" (KOM(2008)0534) 
("strategien for havforskning og maritim forskning"),

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 19. september 2002 om en strategi for 
bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur (KOM(2002)0511),

- der henviser til sin holdning vedtaget ved førstebehandling den 15. juni 2006 med henblik 
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013)3,

- der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik4,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet)5,

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse 
af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt 
støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik6,

- der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter7,

                                               
1 EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. 
2 EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
3 EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 400.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0213.
5 EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.
6 EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1.
7 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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- der henviser til rapporten fra verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg 
(Sydafrika) den 26. august - 4. september 2002,

- der henviser til Aberdeenerklæringen, der vedtoges den 22. juni 2007 under EurOCEAN-
konferencen mellem europæiske organisationer for havforskning og maritim forskning, 
videnskabelige netværk og et stort antal videnskabsmænd fra hele Europa,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0016/2009),

A. der henviser til, at Kommissionen lige siden det fjerde rammeprogram har søgt at 
stimulere den europæiske forskning inden for fiskeri og akvakultur til støtte for den fælles 
fiskeripolitik,

B. der henviser til, at al fiskeri- og akvakulturrelateret forskning i det syvende 
rammeprogram indgår som led i den mere overordnede landbrugsforskning (tema 2), 
medens de marine videnskaber og forvaltningen af kystområder henhører under den 
miljørelaterede forskning,

C. der henviser til, at såvel De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og 
Landbrugsorganisations (FAO) adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri som aftalen om 
gennemførelsen af bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention 
vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskebestande fremhæver nødvendigheden af at udbygge forskningen og 
dataindsamlingen med henblik på at forbedre den videnskabelige viden inden for 
sektoren, 

D. der henviser til, at den fælles fiskeripolitik er en af de fællesskabspolitikker, som er mest 
afhængige af den videnskabelige forskning, og at troværdigheden af de foranstaltninger, 
der træffes som led i denne politik, forudsætter, at de bygger på videnskabelige udtalelser 
af høj lødighed,

E. der henviser til, at den fælles fiskeripolitik er baseret på principper om god 
forvaltningspraksis, som bl.a. kræver, at beslutningsprocessen bygger på kvalificeret 
videnskabelig rådgivning og giver rettidige resultater, 

F. der henviser til, at videnskabelige oplysninger skal danne grundlag for fastlæggelsen af 
kvoter og den maksimale bæredygtige fangst,

G. der henviser til, at fiskere og forskere ofte foretager forskellige skøn af havets tilstand og 
fiskebestandene,

H. der påpeger, at selv om vigtigheden af at videreføre aktiviteterne inden for de forskellige 
marine og maritime discipliner ikke må underkendes, sigter strategien for havforskning 
og maritim forskning først og fremmest på at forbedre samspillet mellem de to 
forskningsområder frem for at fokusere på allerede veletablerede forskningsfelter,
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I. der henviser til, at de topforskningscentre, der findes i regionerne i den yderste periferi, 
udgør privilegerede poster til overvågning af havmiljøet for Europa inden for rammerne 
af strategien for havforskning og maritim forskning,

J. der henviser til, at den kommende revision af den fælles fiskeripolitik, der vil lægge større 
vægt på den regionale forvaltning og være baseret på økosystemerne, kræver et solidt 
videnskabeligt vidensgrundlag,

1. er overbevist om, at det inden for de forskellige forskningsrelaterede politikker er 
nødvendigt at fokusere mere på de særlige problemer inden for fiskeri og akvakultur på 
grund af sektorens økonomiske, sociale og politiske betydning i EU;

2. ser med tilfredshed på den nye indsats, Kommissionen via sin strategi for havforskning og 
maritim forskning har gjort for at skaffe ressourcer til en bedre integration mellem de to 
forskningsområder;

3. erindrer Kommissionen om, at den i henhold til forordning (EF) nr. 2371/2002 er retligt 
forpligtet til at bygge sine fiskeripolitiske forslag på en forsvarlig videnskabelig 
rådgivning og en forsigtighedstilgang; opfordrer Kommissionen til at fremhæve og 
plædere for, hvor vigtigt det er, at der er interesse for videnskabelige undersøgelser af 
havets tilstand og fiskebestandene;

4. er betænkelig ved reorganiseringen af temaerne under det 7. rammeprogram, som 
indebærer, at forskningen vedrørende fiskeproduktionen afkobles fra fiskeriet og den 
marine økologi, idet en reorientering af den fælles fiskeripolitik i retning af en 
økosystemsbaseret tilgang tværtimod vil kræve en højere grad af sammenkobling;

5. beklager, at det 7. rammeprogram hverken betragter fiskeriet eller akvakulturen som 
specifikke forskningsområder, men kun omtaler området "fødevarer, landbrug og fiskeri 
og bioteknologi" (tema 2), der eventuelt, som en fjerntliggende og indirekte mulighed, 
kan komme til at omfatte forskning på fiskeriområdet; konstaterer, at det samme gælder 
for tema 6 vedrørende "miljø (herunder klimaændringer)";

6. opfordrer Kommissionen til at benytte den planlagte midtvejsevaluering af det 7. 
rammeprogram i 2010 til at foretage en revision, der tager hensyn til denne beslutning og 
i højere grad fokuserer på de særlige problemer for fiskeriet og akvakulturen;

7. er overbevist om, at såvel de politiske beslutningstagere som aktørerne i fiskerisektoren 
har et akut behov for en mere praktisk orienteret forskning, ligesom der i lyset af det 7. 
rammeprograms varighed er stærkt behov for opstilling af mål, der skal nås; 

8. mener, at det faktum, at fiskeri og akvakultur ikke optræder som specifikke 
forskningsfelter i det 7. rammeprogram, vil medføre, at der ikke udarbejdes tilstrækkeligt 
mange forskningsprojekter på disse områder, hvilket vil være til skade for betydningen og 
relevansen af de projekter, der udvælges;

9. understreger, at det for at sikre en effektiv gennemførelse af den fælles fiskeripolitik er 
nødvendigt at indføre specifikke programmer på området anvendt forskning og sørge for, 
at de finansieres med passende budgetbevillinger; finder det med henblik herpå 
nødvendigt, at der indføjes en fordelingsnøgle i det 7. rammeprogram;
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10. anmoder Kommissionen om at sikre, at finansieringen af den anvendte forskning i 
relation til den fælles fiskeripolitik under det 7. rammeprogram anvendes som en 
løftestang til at fremme synergien mellem medlemsstaternes forskningsindsats og opnå 
den kritiske masse, der er nødvendig for at kunne løfte de store opgaver, den 
tværtematiske havforskning står over for;

11. henstiller, at man inden for den videnskabelige havforskning ikke kun prioriterer den 
forskning, der har til formål at skaffe viden om fiskeressourcernes tilstand, men også de 
økosystembaserede, kommercielle, økonomiske og sociale aspekter, der influerer på 
fiskeriforvaltningen, idet alle disse aspekter spiller en afgørende rolle;

12. finder, at man navnlig på fiskeri- og akvakulturområdet bør prioritere den anvendte 
forskning, som grundlæggende bør have til formål at forbedre det videnskabelige viden, 
der danner grundlag for lovgivningen og fiskeriforvaltningen, navnlig hvad angår 
genopretningsplanerne for de biologisk mest truede arter;

13. konstaterer, at der er en klar interessekonflikt mellem fiskere og forskere på kort sigt, 
medens deres mere langsigtede målsætninger er mere forenelige; mener, at enighed om 
havets tilstand er grundlaget for en fiskeripolitik, der er baseret på bæredygtighed; 
opfordrer Kommissionen til at fremme et bedre samarbejde mellem fiskere og forskere;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at gøre det klart for 
fiskerne, at det i forbindelse med vurderingen af deres formodede tab på kort sigt vil være 
i deres egen interesse også at tage højde for den økonomiske gevinst, de vil kunne 
påregne på mellemlang eller lang sigt;

15. fremhæver det foruroligende problem med manglen på unge videnskabsmænd inden for 
anvendt forskning på fiskeriområdet, der skyldes, at sådanne karrierer er mindre attraktive 
end en karriere inden for grundforskning eller andre videnskabelige discipliner;

16. understreger nødvendigheden af, at der på ny oprettes interessante og kvalificerende 
studieretninger på universiteterne, som kan give adgang til udbytterige karrierer inden for 
dette forskningsfelt;  

17. går ind for en uddannelsespolitik, der kan motivere flere unge forskere til at arbejde med 
anvendt forskning på fiskeriområdet frem for med grundforskning;

18. opfordrer Kommissionen til at fremme oprettelsen af et stabilt europæisk netværk, der 
skal være baseret på den eksisterende fysiske infrastruktur i medlemsstaterne og sigte på 
overvågning af og indsamling af data om havmiljøet med henblik på at lette udvekslingen 
af oplysninger mellem sektorens aktører og de europæiske forskningsorganer og fastholde 
EU's førende stilling; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med dette netværk at være 
særlig opmærksom på de forskningscentre, der findes i regionerne i den yderste periferi;

19. erindrer om nødvendigheden af at harmonisere de forskellige modeller for anvendt 
forskning, som på nuværende tidspunkt benyttes i medlemsstaterne, med henblik på at 
gøre resultaterne mere sammenlignelige og lette aggregeringen af dataene;
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20. anmoder Kommissionen om at tilskynde de videnskabelige kredse til at udarbejde flere 
normer for fælles metodologi inden for fiskeriforskningen og forstærke samarbejdet 
mellem de nationale forskningsinstitutioner;

21. opfordrer Kommissionen til at indsamle specifikke oplysninger om den måde, hvorpå 
dialogen mellem forskere og fiskere på nuværende tidspunkt fungerer i de forskellige 
medlemsstater, samt opstille en liste over bedste praksis;

22. fremhæver, at de regionale rådgivende råd har en vigtig rolle at spille i forbindelse med 
anvendt forskning og anmoder derfor om, at disse skal kunne have videnskabsmænd som 
medlemmer;

23. bemærker med bekymring, at medlemsstaternes samlede udgifter til indsamling af 
oplysninger i fiskerisektoren har været konstant faldene siden 2006;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at benytte de bevillinger, der er afsat på 
EU-budgettet, til indsamling af data i fiskerisektoren, herunder navnlig budgetpost 11 07 
02: "Støtte til forvaltning af ressourcerne (forbedring af de videnskabelige udtalelser)";

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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