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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da enotne politike Skupnosti, kot sta kmetijska in ribiška politika, ki so temelj 
gospodarstva EU, zahtevajo ustrezno in usmerjeno znanstveno podporo; poudarja, da 
tradicionalni načini reševanja sektorsko specifičnih težav, denimo okoljskih vplivov, 
preskrbe s krmo, zdravstvenega nadzora in vključevanja v obalna območja, že zdavnaj 
niso več glavni in najpomembnejši vir pri iskanju rešitev;

2. meni, da bi z dodelitvijo posebnih proračunskih sredstev za razpise v novem okvirnem 
programu ter z nadaljnjimi ukrepi pripomogli k odpravi mnogih sektorskih 
pomanjkljivosti ter omogočili oblikovanje trdnejšega položaja za raziskovalce na področju 
ribištva; poudarja tudi, da bi z oblikovanjem trdne raziskovalne osnove pripomogli k 
nadaljnjemu razvoju trajnostnega ribiškega in ribogojnega sektorja;

3. meni, da bo za večjo konkurenčnost EU odločilnega pomena povečati vključenost podjetij 
v naslednji okvirni program; meni tudi, da bi lahko podjetnike, zlasti lastnike mikro in 
malih podjetij, denimo podjetij, ki se ukvarjajo z malim obalnim ribolovom, spodbudili k 
sodelovanju v evropskih programih z vzpostavitvijo preglednega in lahko dostopnega 
sistema, ter da bi morali biti ribiške organizacije in regionalni svetovalni sveti upoštevni 
tudi za manjše, praktično usmerjene projekte;

4. ugotavlja, da se okvirni preiskovalni programi osredotočajo zlasti na temeljne preiskave, 
zato je treba raziskovalnim programom dodeliti posebna sredstva za raziskave na področju 
ribištva in ribogojstva, da bi ohranili ta sektor ter okoljske in higienske razmere ribiških 
proizvodov, ki prihajajo v prehransko verigo.


