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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. изисква от Комисията да преразгледа настоящия текст и да предложи нова 
стратегия 2.0; изразява съжаление във връзка с отсъствието на практика на 
рибарството и аквакултурите, въпреки че тези сектори са от реално структурно 
значение за цялото крайбрежие на Атлантическия океан и оформят нашите 
брегови линии;

2. подчертава, че рибарството се споменава единствено като „риболов на 
отпадъци“, и въпреки че е важно рибарите да участват в премахването на 
замърсяването на океаните, е наложително да се вземе предвид социално-
икономическото въздействие на този сектор;

3. изразява съжаление, че оценката на първата стратегия за Атлантическия океан 
не взе предвид рибарството и аквакултурите, въпреки че тези сектори бяха 
включени в стратегията;

4. отбелязва, че излизането на Обединеното кралство от ЕС ще промени коренно 
функционирането на нашите дейности в Атлантическия океан и историческата 
динамика в региона;  подчертава, че фондът за приспособяване във връзка с 
последиците от Брексит би бил важен инструмент в този преход; 

5. отбелязва, че за да бъде стратегията наистина ефективна, е необходимо да се 
засили ролята на регионите, особено на най-отдалечените региони, по-специално 
поради факта, че те приютяват значителна част от европейското биологично 
разнообразие; 

6. счита, че стратегията за района на Атлантическия океан следва да включва 
връзки със стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното 
разнообразие, за да се гарантира, че тези текстове работят в синергия; 

7. подчертава, че атлантическото крайбрежие предлага възможности за други 
сектори с голям потенциал, като например възобновяемата морска енергия, 
научните изследвания и корабостроенето;  изразява съжаление, че не е заделено 
никакво финансиране за изпълнението на стратегията; счита, че тя следва да 
разполага с подходящ бюджет.


