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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre rybárstvo:

- víta návrh nariadenia Komisie predložený 14. septembra 2016, ktorým sa zavádza nové 
nariadenie EÚ o rozpočtových pravidlách a ktorým sa menia početné pravidlá platné v 
jednotlivých odvetviach, najmä nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 (spoločné a všeobecné 
ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) vrátane 
Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF));

- vníma pozitívne návrhy Komisie zjednodušiť postupy pre príjemcov finančných 
prostriedkov EÚ, zredukovať súčasné viaceré stupne auditov na jeden stupeň, 
uplatňovať na hybridné opatrenia len jeden súbor pravidiel, zaviesť flexibilitu do 
rozpočtového hospodárenia, zamerať sa na výsledky a racionalizáciu podávania správ, 
zjednodušiť administratívu EÚ a poskytnúť občanom možnosť zapojenia;

- je však znepokojený tým, že podľa nových pravidiel by sa ENRF mohol využívať na 
financovanie štrukturálnych reforiem, ktoré nesúvisia s rybárskou politikou;

- zdôrazňuje potrebu zabrániť tomu, aby členské štáty prerozdeľovali finančné 
prostriedky z ENRF na iné účely;

- zdôrazňuje, že je dôležité, aby akékoľvek príspevky z ENRF boli striktne vyhradené na 
vykonávanie štrukturálnych reforiem týkajúcich sa vykonávania spoločnej rybárskej 
politiky vrátane kontroly a zhromažďovania vedeckých údajov;

- zdôrazňuje, že je potrebné ešte viac posilniť úlohu miestnych a regionálnych orgánov 
pri využívaní ENRF;

- vyjadruje poľutovanie nad tým, že k takémuto zložitému návrhu sa nevykonalo žiadne 
posúdenie vplyvu;

- zastáva názor, že verejná konzultácia k tejto revízii nariadenia o rozpočtových 
pravidlách bola príliš krátka a nebola dostatočne vyčerpávajúca a inkluzívna;

- považuje za veľmi nešťastné, že nemôže predložiť svoje stanovisko a pozmeňujúce 
návrhy k časti legislatívneho návrhu, ktorý sa ho potenciálne môže týkať najviac, totiž 
k článku 265 návrhu Komisie COM(2016)605. Vyplýva to z memoranda o porozumení 
schváleného Konferenciou predsedov výborov, v zmysle ktorého môže Výbor pre 
rybárstvo predložiť stanovisko len Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu 
v rámci spolupráce v zmysle článku 55 rokovacieho poriadku, zatiaľ čo spomínaný 
článok 265 je vo výhradnej právomoci Výboru pre regionálny rozvoj (v rámci 
spolupráce s výbormi BUDG/CONT v zmysle článku 54 rokovacieho poriadku). To 
znamená, že členovia Výboru pre rybárstvo budú môcť Výboru pre regionálny rozvoj 
k tejto časti predložiť pozmeňujúce návrhy len individuálne podľa článku 208 
rokovacieho poriadku, a nie v mene Výboru pre rybárstvo.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1 a) V záujme zaručenia náležitej 
diskusie medzi Parlamentom a Radou sa 
mali stanoviť vhodnejšie lehoty na 
prerokovanie návrhu Komisie.

Odôvodnenie

Európsky parlament vyslovuje poľutovanie nad tým, že lehoty stanovené na diskusiu o tomto 
návrhu neumožnili náležite zohľadniť stanovisko spoluzákonodarcu.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 178 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(178 a) Finančné prostriedky 
z Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu by mali byť prísne vyčlenené na 
podporu spoločnej rybárskej politiky na 
ochranu morských biologických zdrojov, 
na riadenie rybolovu a flotíl využívajúcich 
tieto zdroje, na sladkovodné biologické 
zdroje a akvakultúru, ako aj na 
spracovanie produktov rybolovu 
a akvakultúry a ich uvádzanie na trh.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 178 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(178 b)Presunom prostriedkov z 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov do nástrojov zriadených na 
základe nariadenia o rozpočtových 
pravidlách alebo nariadení platných v 
jednotlivých odvetviach nesmie byť nikdy 
a v žiadnom prípade ohrozené náležité 
vykonávanie odvetvových politík 
prostredníctvom podpory využívania 
finančných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme podpory najlepších postupov pri 
implementácii finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka, EPZF a Európskeho 
fondu pre rybné hospodárstvo môže 
Komisia subjektom zodpovedným za 
hospodárenie s finančnými prostriedkami a 
za ich kontrolu poskytnúť na informačné 
účely metodickú príručku, v ktorej 
stanovuje svoju stratégiu a prístup v oblasti 
kontroly vrátane kontrolných zoznamov a 
príkladov najlepších postupov. Táto 
príručka sa bude podľa potreby 
aktualizovať.

V záujme podpory najlepších postupov pri 
implementácii finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka, EPZF a Európskeho 
fondu pre rybné hospodárstvo môže 
Komisia subjektom zodpovedným za 
hospodárenie s finančnými prostriedkami a 
za ich kontrolu poskytnúť na informačné 
účely metodickú príručku, v ktorej 
stanovuje svoju stratégiu a prístup v oblasti 
kontroly vrátane kontrolných zoznamov a 
príkladov najlepších postupov. Táto 
príručka sa bude podľa potreby 
aktualizovať.
Realizácia národných a regionálnych 
programov si vyžaduje komplexný systém 
riadenia a kontroly všetkých finančných 
záväzkov na národnej i regionálnej úrovni 
založený na úzkej spolupráci národného 
riadiaceho orgánu a prípadných 
regionálnych riadiacich orgánov a 
Komisie. Komisia každý rok predkladá 
správu a uverejňuje priebežné 
hodnotenia.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 a. Aby sa mohla určiť konkrétna a 
vhodná politika a opatrenia, Komisia 
podporuje vypracovanie regionálnych 
operačných programov v súlade so 
zásadami proporcionality a subsidiarity a 
pri zohľadnení regionálnych právomocí.

Odôvodnenie

Regióny by mali mať možnosť využiť svoje právo zúčastňovať sa na rozhodovacom procese o 
otázkach, ktoré patria do ich pôsobnosti. Regióny s pôsobnosťou v odvetví rybárstva by preto 
mali mať možnosť navrhovať a riadiť svoje regionálne operačné programy.
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