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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că politicile comunitare consolidate, cum ar fi agricultura și pescuitul, 
care stau la baza economiei Uniunii Europene, necesită sprijin științific adecvat și 
specific; atrage atenția asupra faptului că metodele tradiționale de rezolvare a problemelor
specifice sectorului, cum ar fi impactul asupra mediului, asigurarea hranei pentru animale, 
controlul sanitar și integrarea în zonele de coastă, nu mai reprezintă de mult timp sursele 
primare și cele mai importante de găsire a soluțiilor;

2. consideră că o alocare specifică a fondurilor bugetare pentru cererile de propuneri 
formulate în noul program-cadru și acțiunile care derivă din aceasta ar ajuta la combaterea 
multor deficiențe ale sectorului și ar duce, de asemenea, la consolidarea poziției 
cercetătorilor în domeniul pescuitului subliniază, de asemenea, că prin crearea unei baze 
solide de cercetare s-ar putea dezvolta și mai mult un sector durabil al pescuitului și al 
acvaculturii;

3. consideră că participarea unui număr din ce în ce mai mare de întreprinderi la următorul 
program-cadru este un factor esențial pentru competitivitatea Uniunii Europene;  
consideră că antreprenorii, mai ales proprietarii de microîntreprinderi și întreprinderi mici, 
cum ar fi întreprinderile mici de pescuit de coastă, ar putea fi încurajați să participe la 
programele europene prin stabilirea unui sistem transparent și ușor accesibil; consideră că 
și organizațiile de pescuit, precum și consiliile consultative regionale ar trebui să aibă 
posibilitatea de a candida pentru programe mici, cu orientare practică;

4. subliniază faptul că programele-cadru de investigare se concentrează în general pe 
investigația fundamentală, ceea ce înseamnă că programele de cercetare trebuie să 
primească fonduri specifice alocate cercetării în domeniul pescuitului și acvaculturii 
pentru a sprijini sectorul și condițiile sanitare și de mediu ale produselor piscicole care 
pătrund în lanțul trofic.


