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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:  

1.  připomíná, že cílů SRP lze účinně dosáhnout pouze s dostatečným rozpočtem; 

poukazuje na to, že tento rozpočet je soustředěn v oddíle III a v hlavě 11 „Námořní 

záležitosti a rybolov“; podotýká, že většinu tohoto rozpočtu tvoří Evropský námořní a 

rybářský fond (ENRF), který má ve srovnání s ostatními fondy EU omezené prostředky,  

a povinné příspěvky regionálním organizacím pro řízení rybolovu a v rámci dohod o 

udržitelném rybolovu, a že zmírnění neustálých škrtů těchto prostředků prostřednictvím 

výše uvedené položky má zásadní význam pro to, aby se naplnila očekávání spojená s 

rozšířením sítě dohod s třetími zeměmi; 

2. zdůrazňuje, že je nutné, aby rozpočet Unie odrážel vyhlášené politické cíle v oblasti 

zaměstnanosti, podniků a podnikání; trvá na tom, že oblast rybolovu a námořních 

záležitostí je také zdrojem pracovních míst a růstu a že aktivně přispívá k regionálnímu 

rozvoji a k hospodaření s přírodními zdroji; 

3. zdůrazňuje důležitost sociální a ekonomické dimenze rybolovu pro místní komunity a 

některé přímořské, pobřežní a ostrovní regiony, které jsou na rybolovu obzvláště 

závislé; uvědomuje si potřebu zachovat dostatečný příděl finančních prostředků, který 

umožní, aby financování získali příbřežní rybáři, tradiční místní rybáři a drobná 

loďstva; 

4. zdůrazňuje, že rybolov a námořní záležitosti mají důležitý ekonomický, sociální a 

environmentální rozměr a že hrají zásadní roli v tzv. modré ekonomice; 

5. zdůrazňuje, že SRP také přispívá k sociální soudržnosti v nejvzdálenějších regionech a 

na nejvzdálenějších ostrovech; poukazuje na to, že v některých případech jsou rybářské 

podniky v těchto regionech znevýhodněny v důsledku dalších nákladů, a proto je třeba 

je obzvláště zohlednit a podporovat v souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, stejně jako tomu je v případě regionů, které jsou závažně a trvale 

znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, a to v souladu s článkem 

174 Smlouvy o fungování Evropské unie; 

6. zdůrazňuje, že provádění nové SRP znamená zásadní změnu přístupu v řízení rybolovu 

jak pro členské státy, tak pro rybáře, a v tomto ohledu připomíná obtíže, které nastaly v 

předchozích rozpočtových rocích, když byly prostředky sníženy; 

7. poukazuje na potřebu zaručit dostatečnou finanční podporu, aniž by došlo ke škrtům 

prostředků na kontrolu rybolovných činností na lodích a v přístavech, aby bylo zajištěno 

a usnadněno plnění povinnosti vykládky; 

8. zdůrazňuje, že modernizaci politiky kontrol v oblasti rybářství lze provést pouze tehdy, 

budou-li modernizovány její nástroje, což nelze udělat bez navýšení jejího rozpočtu; 

9. zdůrazňuje důležitost zajištění odpovídajících finančních prostředků na shromažďování 

údajů, které je klíčovým úkolem umožňujícím přijímat v otázkách rybářské politiky 
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racionální a vědecky podložená rozhodnutí, a zachování úrovně prostředků pro tuto 

oblasti přinejmenším na úrovni prostředků vyčleněných pro stávající rozpočtový rok; 

10. zdůrazňuje, že je nutné investovat do analýzy znalostí hospodářských aspektů trhu v 

oblasti rybářství a akvakultury a jejich pochopení a do jejich šíření prostřednictvím 

dodavatelského řetězce, a proto je nezbytné zajistit financování v rámci rozpočtové 

položky věnované informacím o trhu pro prostředky na závazky potřebné k pokrytí 

předpokládaných odhadovaných plateb;  

11. zdůrazňuje, že je třeba učinit prioritou projekty zaměřené na vytváření pracovních míst 

(zvláště prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí), inovativní 

projekty zaměřené na diverzifikaci místních ekonomik, aby jejich rybolovné činnosti 

získaly větší hodnotu (např. podporou označování produktů nebo cestovního ruchu 

zaměřeného na rybářství), a na ochranu a obnovu rybích populací a mořských 

ekosystémů; 

12. prohlašuje zaměstnanost mládeže v tomto odvětví za politickou prioritu; trvá na tom, že 

je na členských státech, aby vyvinuly veškeré úsilí, aby usnadnily mladým lidem přístup 

k různým povoláním v odvětví rybolovu s pomocí všech nástrojů, které mají k 

dispozici, včetně strukturálních fondů; 

13. poukazuje na to, že vzhledem k tomu, že plnění rozpočtu Unie na rok 2017 bude 

probíhat souběžně s přezkumem víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v 

polovině období, je rozpočtový rok 2017 tou správnou dobou k tomu, abychom zajistili, 

aby byly Unii poskytnuty dostatečné zdroje, aby mohla účinně činit vnitřní i vnější 

kroky a uvažovat o výši prostředků nutných k tomu, aby se podařilo naplnit potřeby 

financování SRP;  

14. připomíná, že na velký počet oblastí smíšeného rybolovu se bude od 1. ledna 2017 

vztahovat povinnost vykládky výmětů, a vyzývá v této souvislosti k tomu, aby byla 

vytvořena zvláštní rozpočtová položka určená k plnění této povinnosti, aby se vyčlenily 

prostředky pro výzkum selektivity rybolovných zařízení a poskytla v této věci podpora; 

15. poukazuje na to, že nedávno byly členskými státy přijaty všechny operační programy 

pro rybolov, takže v rozpočtovém roce 2017 by Komise a vnitrostátní správní orgány 

měly zrychlit své kroky s cílem zajistit včasné provádění příslušných projektů; domnívá 

se, že by v rozpočtu Unie měly být zapsány prostředky na platby i prostředky na 

závazky v dostatečné výši, aby u činností v oblasti rybolovu nedošlo k problémům s 

platbami a ke škrtům ve finančních prostředcích;  

16. opakuje svůj požadavek, aby Komise každý rok předkládala Parlamentu tabulku s 

přehledem veškerých závazků a plateb rozepsaných podle jednotlivých členských států, 

aby bylo zajištěno dodržování jednotlivých stropů stanovených v nařízení o ENRF; 

17. vyzývá GŘ MARE, aby na základě dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu 

monitorovalo pečlivě odvětvovou podporu a využívalo podrobných tabulek na základě 

informací obsažených v dokumentaci projektů;  

18.  zdůrazňuje, že Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) může plnit svou 

úlohu pouze tehdy, budou-li jí poskytnuty dostatečné technické, hospodářské, lidské a 
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finanční zdroje; vyzývá Komisi, aby zajistila dostatečné finanční prostředky pro příděly 

poskytnuté agentuře EFCA, aby mohla plnit své nové úkoly, kterými byla pověřena na 

základě reformované společné rybářské politiky a návrhu souboru opatření týkajících se 

evropské pohraniční a pobřežní stráže; připomíná, že veškerá pracovní místa v 

agenturách, které se podílejí na řešení migrační krize, je třeba vyjmout z cíle snížení 

stavu zaměstnanců o 5 %; 

19.  doporučuje navýšení rozpočtu agentury EFCA, aby mohla provádět nové úkoly, které 

musí vykonávat v rámci projektu evropské pohraniční a pobřežní stráže. 

 



 

PE582.079v02-00 6/6 AD\1102807CS.docx 

CS 

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 31.8.2016    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

16 

0 

0 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard 

Corbett, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Remo 

Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole 

Christensen, Ian Duncan, Czesław Hoc, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds 

 
 


