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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uznaje, że tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, połowy skorupiaków oraz 
akwakultura ekstensywna to rybołówstwo bardziej zrównoważone pod względem 
społecznym, gospodarczym i środowiskowym, które pełni kluczową rolę w społeczno-
gospodarczym rozwoju społeczności nadmorskich. Ma również istotne znaczenie dla 
kultury i różnorodności terytorialnej na kontynencie, wyspach i w najbardziej odległych 
strefach połowowych. Ten rodzaj rybołówstwa jest zagrożony przez negatywne czynniki 
takie jak brak oczyszczania wody, odpady, wycieki ropy, nadmierny rozwój budownictwa 
przybrzeżnego oraz realizacja dużych projektów na wybrzeżu; 

2. wskazuje na niedostatek danych statystycznych w zakresie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej oraz wskazuje na konieczność promowania europejskich 
wskaźników, które dostarczają danych społeczno-gospodarczych, naukowych 
i środowiskowych; 

3. biorąc pod uwagę niepewną sytuację i upadek niektórych społeczności przybrzeżnych 
zależnych od rybołówstwa oraz brak innych możliwości dywersyfikacji gospodarczej, 
należy wykorzystać istniejące instrumenty, fundusze i mechanizmy do zapewnienia 
spójności w zakresie zatrudnienia i równowagi ekologicznej, uwzględniając w sposób 
szczególny przedmiotowy rodzaj rybołówstwa w nowych ramach WPRyb, zapewniając 
współzarządzanie i udział sektora tradycyjnego rybołówstwa łodziowego 
w podejmowaniu decyzji oraz wspierając wdrażanie lokalnych strategii na obszarach 
przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa;

4. w związku z tym wzywa Komisję Europejską, aby w ramach przyszłego Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczono określony procent środków na 
tradycyjne rybołówstwo łodziowe, połowy skorupiaków oraz akwakulturę ekstensywną 
oraz ustanowiono program konkretnego wsparcia dla rybołówstwa na małą skalę 
skierowany do społeczności nadmorskich zależnych od rybołówstwa; pierwszeństwo 
dostępu do tych środków powinny mieć osoby poławiające ryby i skorupiaki w sposób 
najbardziej ekologiczny i społecznie zrównoważony.


