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NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje, že konsolidované politiky Spoločenstva, ako sú poľnohospodárstvo a rybné 
hospodárstvo, ktoré tvoria základ ekonomiky EÚ, si vyžadujú príslušnú a cielenú vedeckú 
podporu; zdôrazňuje, že tradičné spôsoby riešenia problémov špecifických pre daný 
sektor, ako sú vplyv na životné prostredie, dodávky krmiva, zdravotná kontrola a 
integrácia pobrežných oblastí, už dávno prestali byť hlavným a najdôležitejším zdrojom 
riešenia;

2. zastáva názor, že osobitné rozpočtové prostriedky vyčlenené na výzvy na podávanie 
návrhov v rámci nového rámcového programu a činností, ktoré z toho vyplývajú, by 
pomohli prekonať mnohé nedostatky týchto sektorov a prispeli by tiež k vytváraniu 
silnejšej pozície výskumných pracovníkov v oblasti rybného hospodárstva; zdôrazňuje 
tiež, že vybudovanie silnej výskumnej základne by pomohlo ďalej rozvíjať udržateľný
sektor rybného hospodárstva a akvakultúry;

3. domnieva sa, že pre konkurencieschopnosť EÚ bude rozhodujúce zvýšiť účasť podnikov v 
ďalšom rámcovom programe; je toho názoru, že podnikateľov, najmä majiteľov malých 
podnikov a mikropodnikov, napríklad malých podnikov pobrežného rybolovu, môže k 
účasti na európskych programoch povzbudiť vytvorenie transparentného a ľahko 
prístupného systému; vyjadruje presvedčenie, že organizácie rybárov a regionálne poradné 
rady by takisto mali mať možnosť uchádzať sa o malé, prakticky orientované projekty;

4. konštatuje, že rámcové výskumné programy sú primárne zamerané na základný prieskum, 
ktorý si vyžaduje výskumné programy financované z osobitných prostriedkov na výskum 
v oblasti rybolovu a akvakultúry v záujme zachovania sektoru a environmentálnych a 
hygienických podmienok produktov rybolovu uvádzaných do potravinového reťazca.


