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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

1. Uznává, že drobný pobřežní rybolov, sběr měkkýšů a extenzivní akvakultura jsou 
sociálně, ekonomicky a z hlediska životního prostředí nejudržitelnějšími rybolovnými 
činnostmi a že jsou zásadní pro společensko-ekonomický rozvoj pobřežních komunit. 
Mají velký dopad na kulturu a územní rozmanitost ve vnitrozemí, na ostrovech a 
v oblastech rybolovu nejvzdálenějších regionů. Zmíněný druh rybolovu v současnosti 
ovlivňují negativní činitele, jako jsou například nedostatky v čištění odpadních vod a 
jejich vypouštění, znečištění ropnými skvrnami, neúměrný nárůst výstavby v přímořských 
oblastech a značný počet rozsáhlých projektů na pobřeží; 

2. Zdůrazňuje, že k dispozici je jen málo statistických údajů o sociální, ekonomické a 
územní soudržnosti, a upozorňuje na nutnost podporovat na evropské úrovni ukazatele, 
jejichž prostřednictvím bude možné získat údaje o společensko-ekonomické, vědecké a 
environmentální oblasti; 

3. Vzhledem k nejisté situaci a úpadku některých pobřežních komunit závislých na rybolovu 
a vzhledem k nedostatku možností hospodářské diverzifikace je nutné použít stávající 
nástroje, fondy a mechanismy a jejich pomocí zajistit soudržnost v oblasti zaměstnanosti a 
ekologicky udržitelného rozvoje a zohlednit tento druh rybolovu v nové společné rybářské 
politice a zaručit přitom, aby se odvětví drobného rybolovu ve větší míře podílelo na 
politických rozhodnutích, a rovněž je třeba rozvíjet místní strategie v pobřežních 
oblastech závislých na rybolovu;

4. Proto žádá Evropskou komisi, aby se z budoucího Evropského námořního a rybářského 
fondu zvlášť vyčlenila částka na odvětví drobného rybolovu, sběru měkkýšů a extenzivní 
akvakultury a aby byl vytvořen „zvláštní program pro podporu drobného rybolovu“ 
určený pobřežním komunitám závislým na rybolovu a aby tyto prostředky byly 
přednostně zpřístupněny těm rybářům a podnikatelům v oblasti sběru měkkýšů, kteří svou 
činnost provozují udržitelnějším způsobem z hlediska životního prostředí a z hlediska 
sociálního. 


