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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zaznacza, że skonsolidowane polityki Wspólnoty takie, jak stanowiące podstawę 
gospodarki UE rolnictwo i rybołówstwo, wymagają odpowiedniego i ukierunkowanego 
wsparcia naukowego; podkreśla, że tradycyjne sposoby rozwiązywania problemów 
poszczególnych sektorów, takie jak wpływ na środowisko, zabezpieczenie paszy, kontrola 
zdrowia, integracja w strefach przybrzeżnych, już dawno przestały stanowić główne 
i najważniejsze środki zaradcze;

2. stoi na stanowisku, że określone środki budżetowe przeznaczone na zaproszenia do 
składania wniosków w ramach nowego programu ramowego oraz wynikające z tego 
działania pomogą w walce z wieloma słabościami tego sektora i doprowadzą do 
wzmocnienia pozycji naukowców zajmujących się rybołówstwem; podkreśla również, że 
budowa silnej bazy naukowej przyczyni się do dalszego rozwoju zrównoważonego 
sektora rybołówstwa i akwakultury;

3. uważa, że zwiększenie udziału przedsiębiorstw w następnym programie ramowym będzie 
miało kluczowe znaczenie dla konkurencyjności UE; jest zdania, że stworzenie 
przejrzystego i łatwo dostępnego systemu może zachęcić przedsiębiorców, a szczególnie 
właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw takich, jak drobne przybrzeżne 
przedsiębiorstwa rybne, do uczestnictwa w programach europejskich; jest przekonany, że 
organizacje rybackie oraz Regionalne Komitety Doradcze powinny mieć także możliwość 
ubiegania się o małe, zorientowane na działalność praktyczną projekty;

4. zauważa, że ramowe programy badawcze skupiają się głównie na badaniu podstawowym 
wymagającym programów badawczych wyposażonych w szczególne środki finansowe 
przeznaczone na badania w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury, z myślą o utrzymaniu 
sektora oraz warunków środowiskowych i sanitarnych produktów rybołówstwa 
wprowadzanych do łańcucha żywnościowego. 


