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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие призовава водещата комисия по рибно стопанство 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. признава, че крайбрежният непромишлен риболов, ловът на миди и ракообразни и 
екстензивната аквакултура са най-устойчивите видове риболов от социална, 
икономическа и екологична гледна точка и са определящ фактор за социално-
икономическото развитие на крайбрежните общности; счита, че те оставят 
отчетлива културна следа и допринасят за териториалното разнообразие на 
континента, островите и най-отдалечените риболовни райони; отбелязва, че тези 
видове риболов са засегнати от отрицателни фактори като липсата на пречистване 
на водите, замърсяванията и разливите на петролни продукти, прекомерното 
застрояване на бреговата ивица и изпълнението на големи проекти по 
крайбрежието;

2. изтъква наличието на оскъдни статистически данни относно социалното, 
икономическото и териториално сближаване и подчертава необходимостта да се 
разработят показатели на европейско равнище, чрез които да се набавят социално-
икономически, научни и екологични данни;

3. счита, че предвид критичното положение и упадъка на някои крайбрежни 
общности, зависещи от рибарството, и липсата на алтернативи за икономическа 
диверсификация, следва да се използват съществуващите инструменти, фондове и 
механизми, за да се гарантира сближаване от гледна точка на заетост и екологична 
устойчивост, като в новата рамка на общата политика в областта на рибарството 
(ОПОР) се признае специално този тип риболов чрез по-голямо съвместно 
управление и участие на сектора на непромишления риболов при взимането на 
решения и като се стимулират местни стратегии в крайбрежните райони, зависещи 
от рибарството;

4. поради това призовава Европейската комисия да определи специално процент от 
бъдещия Европейски фонд за морско дело и рибарство за непромишления риболов, 
лова на миди и ракообразни и екстензивната аквакултура и да създаде специална 
програма за подкрепа на дребномащабния риболов, насочена към крайбрежните 
общности, зависещи от рибарството, като даде приоритетен достъп до средствата на 
тези, които ловят риба, миди и ракообразни по най-екологосъобразен и социално 
устойчив начин.


