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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. víta oznámenie o reforme spoločnej rybárskej politiky, ktorá by mala nehierarchickým
a synergickým spôsobom podporovať environmentálny, sociálny, hospodársky a kultúrny 
pilier stratégie Európa 2020 v prospech udržateľného rozvoja a v súlade s inteligentným,
udržateľným a inkluzívnym rastom; trvá na potrebe užšej koordinácie tejto reformovanej
politiky s ďalšími európskymi politikami a jej zosúladenia s vonkajšími opatreniami EÚ;

2. domnieva sa, že regióny musia prevziať väčšiu zodpovednosť za riadenie rybolovu
v súlade so zásadou subsidiarity a regionalizácie a podporiť dialóg medzi rôznymi 
subjektmi pôsobiacimi v tomto odvetví v oboch smeroch výrobného reťazca tak, že budú
povzbudzovať a podporovať vytváranie medzinárodných zoskupení;

3. domnieva sa, že riadenie rybolovu by sa malo vykonávať na základe vedeckých 
poznatkov a stanovísk odborníkov prostredníctvom partnerstva medzi oblasťou výskumu
a odvetvím rybolovu, a podporuje vypracovanie regionálnych programov zberu údajov
a vnútroštátnych výskumných programov s regionálnou koordináciou medzi členskými 
štátmi;

4. pripomína dôležitosť multifunkčnosti rybolovu pre pobrežné oblasti; zdôrazňuje
nevyhnutnosť osobitných opatrení pre určité regióny, ako sú najvzdialenejšie regióny, 
prijatých napríklad na podporu malých pobrežných loďstiev a akvakultúry; podporuje
opatrenia na reštrukturalizáciu pracovného trhu, podporu odborného vzdelávania
a rekvalifikácie, ako aj stimuly pre organizácie producentov a medzisektorové 
organizácie;

5. zdôrazňuje význam Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo pre
uskutočňovanie reformovanej politiky a pre vyvážený a inkluzívny územný rozvoj
rybolovných oblastí, pričom zdôrazňuje, že jeho financovanie by malo byť v súlade so 
stratégiou Európa 2020 a so spoločným strategickým rámcom.


