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NÁVRHY

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

1. vyzýva Komisiu, aby preskúmala súčasné znenie a navrhla novú stratégiu 2.0; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v stratégii sa takmer vôbec nezmieňuje rybolov a 
akvakultúra, hoci tieto odvetvia zohrávajú zásadnú úlohu pre celé pobrežie Atlantiku a 
utvárajú naše pobrežné oblasti;

2. zdôrazňuje, že jediným odkazom na rybolov je „výlov odpadu“, a aj keď je dôležité, 
aby sa rybári podieľali na odstraňovaní znečistenia oceánov, nevyhnutnosťou zostáva 
prihliadať na sociálno-ekonomický vplyv tohto odvetvia;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v hodnotení prvej stratégie v oblasti Atlantického 
oceánu sa nezohľadnil rybolov a akvakultúra, hoci tieto odvetvia do nej boli zahrnuté;

4. poznamenáva, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ zásadne zmení spôsob nášho 
fungovania v Atlantickom oceáne a historickú dynamiku v regióne; zdôrazňuje, že 
fond na prispôsobenie sa brexitu by mohol byť pri tejto zmene dôležitým nástrojom; 

5. konštatuje, že na to, aby bola táto stratégia skutočne účinná, je potrebné posilniť úlohu 
regiónov, najmä najvzdialenejších regiónov, a to predovšetkým z dôvodu, že sa v nich 
nachádza významná časť európskej biodiverzity;

6. domnieva sa, že stratégia v oblasti Atlantického oceánu by mala zahŕňať prepojenia so 
stratégiou „z farmy na stôl“ a stratégiou v oblasti biodiverzity, aby sa zabezpečila 
súčinnosť medzi nimi;

7. zdôrazňuje, že atlantické pobrežie ponúka príležitosti pre ďalšie odvetvia s vysokým 
potenciálom, ako je obnoviteľná morská energia, výskum alebo stavba lodí; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že na vykonávanie stratégie neboli vyčlenené žiadne finančné 
prostriedky; domnieva sa, že by na ňu mal byť vyhradený primeraný rozpočet.


