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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro rybolov:

– vítá návrh nařízení, který Komise předložila dne 14. září 2016 a kterým se zavádí nové 
finanční nařízení EU a pozměňuje řada odvětvových předpisů, zejména nařízení (EU) 
č. 1303/2013 (společná a obecná ustanovení o evropských strukturálních a investičních 
fondech, včetně Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF)); 

– považuje za pozitivní, že Komise navrhuje zjednodušit postup pro příjemce finančních 
prostředků EU, snížit počet stávajících rovin auditu na jednu, uplatňovat pouze jeden 
soubor pravidel pro hybridní opatření, zavést pružnost ve správě rozpočtu, zaměřit se 
na výsledky a zefektivnit podávání zpráv, zjednodušit správu EU a umožnit občanům 
zapojit se;

– je nicméně znepokojen tím, že podle nových pravidel by mohlo být možné využívat 
ENRF k financování strukturálních reforem, které nesouvisí s politikou rybolovu;

– zdůrazňuje, že je třeba zabránit členským státům, aby prostředky z ENFR 
přerozdělovaly na jiné účely;

– zdůrazňuje, že je třeba, aby veškeré příspěvky z ENFR byly striktně určeny 
na provádění strukturálních reforem souvisejících s prováděním společné rybářské 
politiky a s kontrolou a sběrem vědeckých údajů;

– zdůrazňuje, že je třeba dále posílit úlohu místních a regionálních orgánů při provádění 
ENFR;

– vyjadřuje politování nad skutečností, že k tomuto návrhu, který je svou povahou velmi 
složitý, nebylo vypracováno posouzení dopadů;

– domnívá se, že veřejná konzultace týkající se tohoto přezkumu finančního nařízení byla 
příliš krátká, neúplná a nebyla dostatečně inkluzivní; 

– považuje za velmi politováníhodné, že se nemůže vyjádřit a předložit pozměňovací 
návrhy k té části legislativního návrhu, která se jej týká možná nejvíce, konkrétně 
k článku 265 návrhu Komise COM(2016)605. Takto to bylo stanoveno v memorandu 
o porozumění, které schválila Konference předsedů výborů a které umožnilo Výboru 
pro rybolov, aby předložilo své stanovisko pouze Rozpočtovému výboru a Výboru pro 
rozpočtovou kontrolu, které spolupracují podle článku 55, zatímco výše uvedený článek 
265 spadá do výlučné pravomoci Výboru pro regionální rozvoj (přidruženého 
k výborům BUDG a CONT podle článku 54). Z toho vyplývá, že členové Výboru pro 
rybolov budou moci Výboru pro regionální rozvoj předkládat pozměňovací návrhy 
k této části pouze jednotlivě podle článku 208, a nikoli jménem Výboru pro rybolov.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V zájmu zajištění odpovídající 
rozpravy mezi Parlamentem a Radou měly 
být pro diskuse o návrhu Komise 
stanoveny vhodnější lhůty.

Odůvodnění

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že lhůty stanovené pro diskusi o tomto 
návrhu náležitě nezohledňují stanovisko Parlamentu jakožto jednoho z legislativních orgánů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 178 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(178a) Finanční zdroje Evropského 
námořního a rybářského fondu by měly 
být striktně určeny na podporu společné 
rybářské politiky při uskutečňování 
opatření zaměřených na zachování 
biologických mořských zdrojů, řízení 
rybolovu a loďstev, která tyto zdroje 
využívají, biologické sladkovodní zdroje a 
akvakulturu, jakož i na zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury a jejich 
uvádění na trh.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 178 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(178b) Převod prostředků z evropských 
strukturálních a investičních fondů na 
nástroje zřízené podle finančního nařízení 
či podle odvětvových nařízení nesmí v 
žádném případě nikdy ohrozit odpovídající 
provádění odvětvových politik 
prostřednictvím podpory využívání 
finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem prosazovat osvědčené postupy při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 
Evropského zemědělského záručního fondu 
a Evropského rybářského fondu může dát 
Komise subjektům odpovědným za 
činnosti v oblasti řízení a kontroly pro 
informaci k dispozici metodické pokyny, 
jež objasňují její vlastní kontrolní strategii 
a přístup, včetně kontrolních seznamů a 
příkladů osvědčené praxe. Tyto pokyny 
jsou podle potřeby aktualizovány.

S cílem prosazovat osvědčené postupy při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 
Evropského zemědělského záručního fondu 
a Evropského rybářského fondu může dát 
Komise subjektům odpovědným za 
činnosti v oblasti řízení a kontroly pro 
informaci k dispozici metodické pokyny, 
jež objasňují její vlastní kontrolní strategii 
a přístup, včetně kontrolních seznamů a 
příkladů osvědčené praxe. Tyto pokyny 
jsou podle potřeby aktualizovány.
Provádění národních programů či 
programů na nižší úrovni vyžaduje 
komplexní řídící a kontrolní systém všech 
finančních závazků na národní či nižší 
úrovni, na základě úzké spolupráce mezi 
řídícími orgány na celostátní úrovni a 
případně řídícími orgány na nižší než 
celostátní úrovni a Komisí. Komise 
předkládá každý rok zprávu a zveřejňuje 
průběžná hodnocení.

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Aby mohla být určena konkrétní a 
odpovídající politika a opatření, podporuje 
Komise vypracování regionálních 
operačních programů v souladu se 
zásadami proporcionality a subsidiarity a 
při zohlednění regionálních pravomocí.

Odůvodnění

Regiony by měly mít možnost uplatňovat své právo účastnit se rozhodovacího procesu v 
záležitostech spadajících do jejich oblasti působnosti. Regiony příslušné v odvětví rybolovu by 
tak měly mít možnost vypracovávat a spravovat své regionální operační programy.
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