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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства съобщението относно реформираната обща политика в областта на 
рибарството, която, използвайки безпристрастен подход с цел взаимно укрепване, 
следва да се фокусира върху екологичните, социалните, икономическите и 
културните стълбове, за да съдейства за постигане на устойчиво развитие в
съответствие с интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, към който 
призовава стратегията „Европа 2020“; поддържа становището, че реформираната 
политика трябва да се съгласува в по-голяма степен с останалите европейски 
политики, както и че външната дейност на ЕС трябва да бъде съобразена с нея;

2. счита, че регионите следва да поемат по-голяма отговорност при управлението на 
рибарството, без да се отклоняват от принципите на субсидиарност и 
регионализация, както и да насърчават диалога между различните субекти, 
участващи в този сектор, нагоре и надолу по веригата, чрез предоставяне на 
стимули и подкрепа за създаването на международни обединения;

3. счита, че управлението на рибарството следва да се основава на научни познания и 
експертни мнения, като извлича полза от партньорствата между секторите на 
научните изследвания и рибарството, и призовава за регионални програми за 
събиране на данни и национални научноизследователски програми, които да 
предвиждат регионално координиране между държавите членки;

4. изтъква значението на многофункционалността на рибарството за крайбрежните 
региони; подчертава необходимостта от специфични мерки за някои региони, 
например най-отдалечените региони, като оказване на подкрепа за малки риболовни 
флоти и насърчаване на аквакултурата; препоръчва мерки за преструктуриране на 
пазара на труда, мерки в подкрепа на квалификацията и преквалификацията, както и 
стимули за производителите и междубраншовите организации;

5. подчертава значението на Европейския фонд за морско дело и рибарство за 
прилагане на реформираната политика и за балансираното и всеобхватно 
териториално развитие на риболовните райони и подчертава, че неговото 
финансиране трябва да съответства на стратегията „Европа 2020“ и на Общата 
стратегическа рамка.


