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NÁVRHY 

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

uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že ciele SRP možno účinne dosiahnuť iba s dostatočným rozpočtom; 

zdôrazňuje, že tento rozpočet sa sústreďuje v oddiele III a hlave 11: Námorné záležitosti 

a rybárstvo; konštatuje, že Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), ktorý má 

v porovnaní s ostatnými fondmi EÚ k dispozícii obmedzené zdroje, a povinné príspevky 

do regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva a dohody o udržateľnom rybárstve 

tvoria väčšinu rozpočtu a že kontrola neustáleho znižovania rozpočtových prostriedkov, 

ktoré prebieha v rámci tohto rozpočtového riadku, má rozhodujúci význam pre 

zabezpečenie toho, aby očakávania týkajúce sa rozširovania siete dohôd s tretími 

krajinami boli splnené; 

2. zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol rozpočet Únie v súlade s oznámenými cieľmi politík 

v oblasti zamestnanosti, podnikov a podnikania; zdôrazňuje, že oblasti rybárstva 

a námorných záležitostí sú aj oblasti, ktoré sú zdrojom zamestnanosti a rastu a aktívne 

sa podieľajú na územnom plánovaní a na riadení prírodných zdrojov; 

3. zdôrazňuje význam sociálneho a hospodárskeho rozmeru rybárstva pre miestne 

spoločenstvá a niektoré morské, pobrežné a ostrovné regióny, ktoré sú osobitne závislé 

od rybolovu; uznáva potrebu zachovať dostatok finančných prostriedkov na to, aby 

flotily v sektoroch pobrežného, drobného a maloobjemového rybolovu mali možnosť 

získať financovanie; 

4. zdôrazňuje, že rybárstvo a námorné záležitosti majú významný hospodársky, sociálny 

a environmentálny rozmer a zohrávajú kľúčovú úlohu v modrej ekonomike; 

5. zdôrazňuje, že SRP prispieva aj k sociálnej súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch 

a na najvzdialenejších ostrovoch; poukazuje na to, že v niektorých prípadoch sú 

rybárske podniky v týchto regiónoch znevýhodnené prostredníctvom dodatočných 

nákladov a mali by byť preto chápané ako osobitný prípad a podporované v súlade 

s článkom 349 Zmluvy o fungovaní EÚ, čo platí aj pre regióny trpiace vážnym 

a trvalým prírodným alebo demografickým znevýhodnením v súlade s článkom 174 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

6. zdôrazňuje, že vykonávanie novej SRP zahŕňa zmenu modelu riadenia rybárstva tak pre 

členské štáty, ako aj pre rybárov, a v tejto súvislosti pripomína ťažkosti, ktoré nastali 

v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, keď došlo k zníženiu rozpočtových 

prostriedkov; 

7. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu bez škrtov rozpočtových 

prostriedkov na kontrolu rybolovných činností a investícií na palube lodí a v prístavoch 

v záujme zabezpečenia a uľahčenia vykonávania povinnosti vyloďovania; 

8. zdôrazňuje, že modernizácia politiky kontroly rybárstva sa môže realizovať len 

prostredníctvom modernizácie jej nástrojov, čo nemožno dosiahnuť bez zvýšenia jej 

rozpočtu; 
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9. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť riadne financovanie a aspoň zachovať úroveň 

rozpočtových prostriedkov vyčlenených v tomto rozpočtovom roku na zber údajov, čo 

je kľúčová úloha pre umožnenie racionálnych a vedecky podložených rozhodnutí 

v otázkach rybárskej politiky; 

10. zdôrazňuje potrebu investovať do uskutočňovania analýz a šírenia poznatkov a chápania 

hospodárskych aspektov rybárstva a trhu akvakultúry v celom dodávateľskom reťazci, 

z dôvodu čoho sa v rámci rozpočtového riadku pre získavanie informácií o trhu musí 

zaručiť financovanie viazaných rozpočtových prostriedkov potrebných na pokrytie 

predpokladaných odhadov platieb; 

11. zdôrazňuje potrebu uprednostniť projekty zamerané na tvorbu pracovných miest (najmä 

prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí), inovačné projekty 

a projekty na diverzifikáciu miestnych hospodárstiev s cieľom zvyšovať pridanú 

hodnotu ich rybolovných činností, a to napríklad prostredníctvom podpory označovania 

výrobkov alebo cestovného ruchu v oblasti rybolovu, a na ochranu a obnovu populácií 

rýb a morských ekosystémov; 

12. považuje situáciu v oblasti zamestnanosti mladých ľudí v tomto sektore za politickú 

prioritu; zdôrazňuje, že členské štáty nesú zodpovednosť za to, aby vynaložili 

maximálne úsilie o uľahčenie prístupu mladých ľudí k rôznym rybárskym povolaniam, 

a to pomocou všetkých nástrojov, ktoré majú k dispozícii, vrátane štrukturálnych 

fondov; 

13. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že plnenie rozpočtu Únie na rok 2017 bude prebiehať 

súbežne so strednodobým preskúmaním viacročného finančného rámca na roky 2014 – 

2020, je rozpočtový rok 2017 vhodným obdobím na zabezpečenie toho, aby sa Únii 

poskytli dostatočné prostriedky na účinné prijímanie vnútorných a vonkajších opatrení, 

a na uvažovanie nad rozpočtovými prostriedkami potrebnými na naplnenie potrieb 

financovania SRP;  

14. pripomína, že veľká časť zmiešaného rybolovu bude ovplyvnená povinnosťou vylodiť 

odhadzované úlovky od 1. januára 2017, a v tejto súvislosti žiada vytvoriť osobitný 

rozpočtový riadok, ktorý má byť zameraný na pomoc pri plnení tejto povinnosti, aby sa 

chránil a podporoval výskum a vývoj selektívnosti rybárskeho výstroja; 

15. poukazuje na to, že členské štáty nedávno prijali všetky operačné programy v oblasti 

rybárstva, takže v rozpočtovom roku 2017 by Komisia a vnútroštátne orgány mali 

urýchliť opatrenia na zabezpečenie včasného vykonávania príslušných projektov; 

domnieva sa, že v rozpočte Únie by sa mala stanoviť primeraná úroveň platobných 

a viazaných rozpočtových prostriedkov, aby sa predišlo platobným problémom 

a finančným škrtom v súvislosti s činnosťami v oblasti rybárstva;  

16. opakuje svoju výzvu, aby Komisia každý rok predložila Parlamentu správu o pokroku 

týkajúcu sa všetkých záväzkov a platieb rozčlenených podľa členských štátov s cieľom 

zabezpečiť dodržiavanie rôznych stropov stanovených v ENRF; 

17. vyzýva GR MARE, aby v rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu 

(SFPA) monitorovalo sektorovú pomoc pomocou podrobných matríc na základe 

informácií obsiahnutých v projektových spisoch;  
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18. poukazuje na to, že Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) môže plniť svoju 

úlohu, len ak sa jej poskytnú dostatočné technické, hospodárske, ľudské a finančné 

zdroje; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné financovanie rozpočtových 

prostriedkov určených EFCA, aby mohla plniť svoje nové úlohy, ktoré sa jej prideľujú 

v rámci reformovanej spoločnej rybárskej politiky a návrhu balíka predpisov 

o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži; pripomína, že je potrebné vyňať všetky 

pracovné miesta v agentúrach zaoberajúcich sa migračnou krízou z cieľa zníženia počtu 

zamestnancov o 5 %; 

19. odporúča zvýšenie rozpočtu agentúry EFCA, aby jej bolo umožnené plniť nové úlohy 

vyplývajúce z projektu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. 

 



 

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

SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

Dátum prijatia 31.8.2016    

Výsledok záverečného hlasovania vo 

výbore 

+: 

–: 

0: 

16 

0 

0 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

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 prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

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

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

Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds 

 
 

 


