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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 

uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa zohľadňujú osobitosti 

najvzdialenejších regiónov, čo umožňuje prijímať v týchto regiónoch špecifické opatrenia 

v rámci spoločných politík, ako je rybárska politika; 

B. keďže v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 

2013 o spoločnej rybárskej politike (SRP) sa uznávajú osobitné charakteristiky 

najvzdialenejších regiónov a vo vzťahu k nim sa umožňuje diferencovaný prístup; 

C. keďže rybársku flotilu so základňou v najvzdialenejších regiónoch tvoria zväčša staršie 

lode s dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré v minulosti nedostávali pomoc na modernizáciu 

plavidiel, čo ohrozuje ich bezpečnosť a má dosah na pracovné podmienky na palube;  

D. keďže hospodárska kríza bola v najvzdialenejších regiónoch mimoriadne citeľná a 

odvetvie rybárstva treba vnímať v kontexte osobitnej štrukturálnej, sociálnej a 

hospodárskej situácie; 

E. keďže omeškanie pri prijímaní nariadenia o Európskom námornom a rybárskom fonde 

(ENRF) a schvaľovaní operačných programov ENRF a následne i oneskorené 

vykonávanie podporných ustanovení ENRF spôsobilo niektorým podnikom v 

najvzdialenejších regiónoch závažné finančné ťažkosti; 

1. berie na vedomie všeobecné ustanovenia obsiahnuté v nariadení (EÚ) č. 508/2014 

o Európskom námornom a rybárskom fonde, čo sa týka pomoci na modernizáciu 

plavidiel, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v nariadení nie sú uvedené špecifické 

opatrenia, ktoré by zohľadňovali osobitosti a stav flotíl v príslušných oblastiach; 

2. konštatuje, že pre niektorých rybárov v najvzdialenejších regiónoch je ťažké či dokonca 

nemožné získavať úvery a/alebo poistenie pre ich plavidlá; 

3. vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na nasledujúci viacročný finančný rámec zvážila 

zavedenie pomoci na postupnú obnovu malých rybárskych flotíl v najvzdialenejších 

regiónoch s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť a výkonnosť za predpokladu, že sa tým nezvýši 

ich rybolovná kapacita a neohrozí rozpočet a udržateľnosť zdrojov; 

4. vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní delegovaných aktov v súvislosti s kritériami výpočtu 

dodatočných nákladov, ktoré vznikajú v dôsledku špecifických znevýhodnení 

najvzdialenejších regiónov, zohľadnila aj dosah klimatických a zemepisných podmienok; 

5. navrhuje zvýšiť intenzitu pomoci určenej na výmenu motorov v najvzdialenejších 

regiónoch, v ktorých sa na základe vedeckých výskumov preukáže, že klimatické 

podmienky a zmena klímy majú zásadný negatívny vplyv na flotily v týchto regiónoch; 

6. žiada Komisiu a členské štáty, aby v záujme rozvoja miestnych odvetví rybolovu 

v najvzdialenejších regiónoch podporovali využívanie európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a synergie medzi všetkými fondmi tvoriacimi spoločný strategický 
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rámec a ostatnými relevantnými nástrojmi a európskymi politikami v súlade so stratégiou 

EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; 

7. žiada, aby sa naďalej vyvíjalo úsilie o zjednodušenie právnych predpisov EÚ s cieľom 

uľahčiť prístup flotíl v najvzdialenejších regiónoch k financovaniu Únie; 

8. odporúča, aby budúca spoločná rybárska politika v plnej miere zohľadňovala osobitné 

charakteristiky najvzdialenejších regiónov a umožnila im využívať výrazný hospodársky, 

sociálny a environmentálny potenciál, ktorý je výsledkom racionálneho rozvoja ich 

odvetví rybolovu; 

9. preto navrhuje, aby sa po roku 2020 vytvoril osobitný fond pre rybolov v 

najvzdialenejších regiónoch založený na modeli programu osobitných alternatív pre 

odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI), ktorý preukázal svoju účinnosť pri podpore 

poľnohospodárstva v týchto regiónoch; predovšetkým odporúča, aby takýto fond 

umožňoval v súlade s cieľmi udržateľného rybárstva a zdravých populácií poskytovanie 

pomoci na obnovu flotily v týchto regiónoch vrátane plavidiel maloobjemového a 

tradičného rybolovu, ktoré vykladajú svoje úlovky v ich prístavoch. 
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