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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že drobný pobrežný rybolov, lov mäkkýšov a rozsiahla akvakultúra predstavujú 
formy rybného hospodárstva, ktoré sú zo sociálneho, hospodárskeho aj 
environmentálneho hľadiska najudržateľnejšie, pričom sú rozhodujúce pre sociálno-
hospodársky rozvoj pobrežných spoločenstiev; na pevnine, ostrovoch aj v najodľahlejších 
rybolovných oblastiach majú tieto formy rybného hospodárstva veľký kultúrny vplyv
a vyznačujú sa územnou rozmanitosťou; toto rybné hospodárstvo je ovplyvnené 
negatívnymi faktormi, ako sú napríklad nedostatočné čistenie vôd, odpad, úniky ropy, 
neprimerané rozširovanie výstavby v pobrežných oblastiach a existencia veľkých 
projektov na pobreží; 

2. poukazuje na nedostatočné štatistické údaje o sociálnej, hospodárskej a územnej
súdržnosti a zdôrazňuje potrebu presadzovať na európskej úrovni ukazovatele, ktoré by 
poskytovali sociálno-hospodárske, vedecké a environmentálne údaje; 

3. vzhľadom na neistú situáciu a úpadok niekoľkých pobrežných spoločenstiev závislých 
od rybolovu a na to, že nie sú pripravené žiadne alternatívy hospodárskej diverzifikácie, 
treba využívať existujúce nástroje, fondy a mechanizmy na zaručenie súdržnosti
z hľadiska zamestnanosti a ekologickej udržateľnosti, pričom tento typ aktivít treba 
osobitne uznať v novom rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva tak, aby 
sa sektor drobného rybolovu do veľkej miery podieľal na riadení a prijímaní rozhodnutí
a presadzovaní miestnych stratégií v pobrežných oblastiach závislých od rybolovu;

4. preto sa od Komisie požaduje, aby sa v budúcom Európskom fonde pre námorné otázky
a rybné hospodárstvo vyčlenila určitá suma na drobný rybolov, lov mäkkýšov a rozsiahlu 
akvakultúru a aby sa vytvoril osobitný program na podporu maloobjemového rybolovu 
orientovaný na pobrežné spoločenstvá závislé od rybolovu, pričom prístup k týmto 
zdrojom by mali mať prioritne subjekty loviace ryby a mäkkýše spôsobom, ktorý je 
maximálne udržateľný z hľadiska životného prostredia i zo sociálneho hľadiska.


