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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. z zadowoleniem przyjmuje komunikat w sprawie reformy WPRyb, która powinna 
koncentrować się na aspektach środowiskowych, społecznych, gospodarczych 
i kulturowych w sposób niezhierarchizowany i oparty na synergii, na rzecz 
zrównoważonego rozwoju zgodnego z celem w postaci inteligentnego i trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu określonym w strategii „Europa 2020”; popiera 
większą koordynację zmienionej polityki z innymi politykami UE oraz spójność działań 
zewnętrznych UE z tą polityką;

2. uważa, że regiony powinny przyjąć większą odpowiedzialność za zarządzanie 
rybołówstwem w poszanowaniu zasady pomocniczości i regionalizacji, a także iż 
powinny propagować dialog pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w ramach tego 
sektora, dostawcami i odbiorcami poprzez wspieranie międzynarodowych „klastrów” 
i zachęcanie do ich tworzenia;

3. uważa, że zarządzanie rybołówstwem powinno opierać się na wiedzy naukowej 
i solidnych danych w ramach partnerstw między sektorem badań i sektorem rybołówstwa; 
popiera rozwój regionalnych programów gromadzenia danych i krajowych programów 
badawczych prowadzonych w ramach współpracy regionalnej między państwami 
członkowskimi;

4. przypomina o wieloaspektowym znaczeniu rybołówstwa dla regionów przybrzeżnych; 
podkreśla potrzebę przedsiębrania specjalnych środków w odniesieniu do niektórych 
regionów, m.in. regionów najbardziej oddalonych, takich jak wspieranie flot tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz promowanie akwakultury; popiera środki 
mające na celu restrukturyzację zawodową, wspieranie szkoleń i przekwalifikowywanie 
oraz zachęty dla organizacji producentów i organizacji międzybranżowych;

5. podkreśla znaczenie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w realizowaniu 
zreformowanej polityki oraz w zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu 
rozwoju terytorialnym na obszarach połowowych, wskazując, że finansowanie funduszu 
powinno być zgodne ze strategią „Europa 2020” i wspólnymi ramami strategicznymi.


