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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že konsolidované politiky Společenství jako zemědělství a rybolov, které 
jsou základem hospodářství EU, vyžadují vhodnou a cílenou vědeckou podporu; dále 
zdůrazňuje, že tradiční způsoby řešení problémů typických pro toto odvětví, jako je dopad 
na životní prostředí, zajišťování krmiva, kontrola zdravotní nezávadnosti a integrace 
v pobřežních oblastech, již dávno nejsou primárními ani nejvýznamnějšími zdroji řešení; 

2. je toho názoru, že vyčlenění konkrétních rozpočtových prostředků na výzvy k předkládání 
návrhů, pokud jde o nový rámcový program a následné kroky, by napomohlo odstranit 
mnoho slabých míst tohoto odvětví a rovněž by vedlo k vytvoření silnější pozice pro 
výzkum rybolovu; zdůrazňuje, že vytvoření silné výzkumné základny by napomohlo 
při dalším vývoji udržitelného odvětví rybolovu a akvakultury; 

3. věří, že pro konkurenceschopnost EU bude zásadní zvýšit účast podniků na příštím 
rámcovém programu, a je toho názoru, že podnikatelé, zejména vlastníci velmi malých 
a malých pobřežních rybolovných podniků, by mohli být povzbuzeni k účasti 
na evropských programech zřízením transparentního a snadno přístupného systému; 
domnívá se, že rybářské organizace a regionální poradní sbory by rovněž měly mít 
možnost účasti na malých a prakticky zaměřených projektech;

4. konstatuje, že rámcové průzkumné programy se v první řadě zaměřují na základní 
výzkum, což vyžaduje výzkumné programy, na něž jsou vyčleněny konkrétní finanční 
prostředky pro výzkum v oblasti rybolovu a akvakultury s cílem podpořit toto odvětví 
a udržet environmentální i hygienické podmínky pro produkty rybolovu, jež jsou součástí 
potravinového řetězce. 


