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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изтъква, че консолидираните общностни политики, като например земеделието и 
рибарството, които стоят в основата на икономиката на ЕС, изискват подходяща и 
целенасочена научна подкрепа. Изтъква, че традиционните начини за решаване на 
специфични за секторите проблеми, като например въздействието върху околната 
среда, доставките на храни, санитарния контрол и интегрирането в крайбрежните 
зони, отдавна вече не представляват основни и най-важни източници за решения;

2. застъпва становището, че специфично разпределяне на бюджетни средства за 
покани за представяне на предложения в рамките на новата рамкова програма и 
произтичащи от нея действия биха спомогнали за справянето с много от слабостите 
на сектора и за изграждането на по-силна позиция за изследователите в областта на 
рибарството. Наред с това изтъква, че изграждането на силна 
научноизследователска база би спомогнало за по-нататъшното развитие на устойчив 
сектор на рибарството и аквакултурите;

3. счита, че за конкурентоспособността на ЕС ще бъде изключително важно да се 
увеличи участието на предприятия в следващата рамкова програма; счита, че 
предприемачи, особено собственици на микро- и малки предприятия като 
крайбрежни рибарски предприятия от малък мащаб, могат да се насърчат да 
участват в европейски програми чрез установяването на прозрачна и лесно достъпна 
система; счита, че рибарски организации и регионални консултативни съвети следва 
също да могат да кандидатстват за малки, практически ориентирани проекти;

4. отбелязва, че рамковите изследователски програми са насочени преди всичко към 
основни изследвания, което изисква научноизследователски програми, за които са 
разпределени определени средства за изследвания в областта на рибарството и 
аквакултурите с цел поддържане на сектора и екологичните и санитарни условия на 
рибните продукти, включени в хранителната верига.


