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NÁVRHY 

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

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. poukazuje na to, že se zřetelem k socioekonomickému významu rybolovné činnosti v 

pobřežních regionech EU je nezbytný specifický, dostatečný, nezávislý a přístupný 

rybářský fond, aby bylo možno provádět společnou rybářskou politiku (SRP), zajistit 

udržitelnost evropské akvakultury a rybolovu, zavést plán selektivity v zájmu zamezení 

výmětů, snížit finanční zátěž spojenou s povinností vykládky a usnadňovat její plnění a 

dosáhnout cíle maximálního udržitelného výnosu; zdůrazňuje navíc, že takovýto fond 

musí také pomoci odvětví rybolovu provést proces restrukturalizace, který se stal 

nezbytným z řady různých důvodů, a že tento proces může zahrnovat opatření, jako je 

uplatňování povinnosti vykládky a výměna motorů za takové, které neznečišťují životní 

prostředí; 

2. zdůrazňuje, že SRP je výlučnou pravomocí EU a že finanční prostředky, které jsou EU 

dávány na tuto politiku k dispozici, by tudíž měly být dostatečné, aby bylo možno 

dosáhnout náročných cílů stanovených v základním nařízení; podotýká však, že současný 

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) činí v celkovém VFR na období 2014–2020 

pouhých 0,6 %; zdůrazňuje, že finanční prostředky ENRF by měly být s ohledem na 

socioekonomický význam rybolovných činností pro pobřežní regiony Evropské unie 

zachovány přinejmenším ve stejné výši jako dosud; 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby pro příští programové období ENRF navrhla větší finanční 

dotaci, vyšší míru financování a taková pravidla pro spolufinancování a náhrady rybářům 

v době hájení, která budou vycházet vstříc požadavkům drobného rybolovu, který často 

poškozují správní průtahy, za něž jsou odpovědné členské státy;  

4. konstatuje, že v některých případech je třeba zachovat podpůrná opatření pro dočasné 

zastavení rybolovných činností; dále konstatuje, že tato opatření musí být určena pro 

loďstva, která jsou nucena zanechat svých činností z určitého vnějšího důvodu, jako je 

uzavření určité rybolovné oblasti; navíc žádá, aby byla zachována podpůrná opatření při 

trvalém ukončení rybolovné činnosti, a to za stejných podmínek jako nyní s tím, že by se 

v nezbytných případech současně uskutečnil ekonomický audit dopadů vyřazování 

plavidel na rovnováhu rybářského loďstva a skutečnou rybolovnou kapacitu; 

5. poznamenává, že brexit nesmí být využit jako záminka ke snížení budoucího financování; 

zastává názor, že by EU měla nalézt způsob, jak zajistit, aby se možné snížení prostředků 

ve VFR na období po roce 2020 automaticky neprojevilo nižšími příděly pro ENRF, 

protože v rozpočtu na rok 2018 byly prostředky pro fond sníženy; zdůrazňuje skutečnost, 

že u podpory musí být zvláště prioritou drobná pobřežní rybářství; mimoto varuje, že 

riziko dopadu brexitu na rybolov vyžaduje dostatečně dotovanou rozpočtovou položku, a 

to vzhledem k již sníženým přídělům rozpočtových prostředků pro toto odvětví v EU; 

6. navrhuje, aby bylo posíleno financování prostřednictvím finančních nástrojů, které by 

doplňovaly nevratnou pomoc; mimoto navrhuje přístup k systému půjček, který by 

umožňoval rozšířit možnosti financování pro toto odvětví s cílem posílit ekonomický 

rozvoj podniků a pokračovat ve snaze o zmírňování dopadu rybolovných činností na 
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životní prostředí; 

7. zdůrazňuje, že je nutno vybavit ENRF dostatečnou výší finančních prostředků, které 

umožní investovat do udržitelnosti, selektivnosti a konkurenceschopnosti rybářských 

loďstev; 

8. zdůrazňuje, že míra čerpání prostředků ENRF na období 2014–2020 je tři roky po jeho 

přijetí dne 15. května 2014 stále neuspokojivá, neboť do září 2017 bylo využito pouze 1,4 

% z celkové částky fondu ve výši 6,4 miliardy EUR; doufá, že míra čerpání ENRF a 

dalších strukturálních a investičních programů EU se nakonec zlepší; zdůrazňuje, že nízká 

úroveň čerpání prostředků je z velké části způsobena zpožděním při schvalování pravidel 

pro tento evropský fond po reformě SRP a v mnoha případech nejasnými správními 

postupy u opatření podpory vyplácené z tohoto fondu; je proto v tomto ohledu pro 

zpřesnění a zjednodušení; žádá, aby byla možná větší flexibilita při přidělování prostředků 

a zejména aby finanční prostředky související s údaji, které členské státy nevyužijí, mohly 

být převedeny výzkumným ústavům a pro účely kontroly Evropské agentuře pro kontrolu 

rybolovu (EFCA); 

9. mimoto zdůrazňuje, že náklady spojené s povinností vykládky by měly být hrazeny z 

ENRF, což předpokládá, aby byl tento fond nejprve zjednodušen a také dostatečně 

dotován; 

10. je toho názoru, že je třeba učinit kroky s cílem zajistit, aby rybářský fond EU na období po 

roce 2020 byl využíván svižněji, pružněji a méně byrokraticky, bez zpoždění, která i 

nadále trápí ENRF na období 2014–2020, ve snaze nedopustit, aby se opakovala nynější 

situace; 

11. vyzývá Komisi, aby revidovala klauzuli o investicích, aby bylo možno vyjmout investice 

na regionální a vnitrostátní úrovni spolufinancované z ENRF z výpočtu výše schodku 

státního rozpočtu pro účely evropského semestru; 

12. podporuje názor, který je široce rozšířen mezi průmyslem a správními orgány členských 

států, že současná pravidla financování jsou příliš složitá a mohla by být změněna tak, aby 

byla celkově méně těžkopádná, konkrétně ale především u projektů s nízkou výší 

financování; upozorňuje na to, že vzhledem k tomu, že zpráva o nařízení omnibus, které 

má zjednodušit finanční nařízení, nezahrnovala ENRF, musí být zjednodušeno nařízení o 

ENRF; 

13. poukazuje na důležitost kontroly rybolovu a kontrolu sběru vědeckých údajů, tyto činnosti 

jsou totiž pilíři SRP; zastává názor, že musí i nadále dostávat finanční prostředky z EU a 

že členské státy musí zvýšit své úsilí o využití těchto zdrojů; 

14. je toho názoru, že pro nový rybářský fond EU musí být zavedena pravidla proporcionality, 

aby s malými projekty byla spojena menší administrativní zátěž než s projekty velkého 

rozsahu; navrhuje v této souvislosti, aby pro nízkou finanční podporu z nového 

rybářského fondu EU platilo jakési pravidlo de minimis; 

15. zdůrazňuje, že i když je EU i nadále čistým dovozcem mořských plodů, evropský rybolov 

je i nadále jak velmi důležitým zdrojem zdravých potravin pro evropský trh, tak zárukou 

potravinové soběstačnosti; zdůrazňuje, že by EU měla i nadále bránit tomu, aby na trh 
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vstupovaly produkty ze třetích zemí, které nesplňují potravinové, environmentální a 

sociální normy vyplývající z úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 188 nebo 

neodpovídají ustanovením týkajícím se boje proti nezákonnému, nehlášenému a 

neregulovanému rybolovu, a že tyto požadavky musí být zahrnuty do dohod o volném 

obchodu; zdůrazňuje, že by celkově měl být omezeny dovozy substandardních produktů 

rybolovu, které nesplňují příslušné požadavky právních předpisů, a měly by být vytvořeny 

rovné podmínky pro produkty rybolovu; zdůrazňuje, že je třeba posílit a harmonizovat 

kontroly a inspekce dovozů ze třetích zemí, aby se na trh EU nedostávaly produkty, které 

nesplňují požadavky příslušných právních předpisů; 

16. zdůrazňuje, že evropská přidaná hodnota u řízení rybolovu byla dosud do značné míry 

spjata se snižováním kapacity rybářských loďstev, se řádným hospodařením se zdroji, s 

kvalitou produkce a se zpracováváním produktů; je toho názoru, že ve VFR na období po 

roce 2020 bude třeba mít na zřeteli rovnováhu mezi dostupnými rybolovnými zdroji a 

kapacitou loďstev; upozorňuje na to, že by měly být vzaty v úvahu i další aspekty s 

nekvantifikovatelnou přidanou hodnotou, například úloha, kterou hraje rybolov v 

komunitách ve značné míře závislých na této tomto oboru činnosti, pokud jde o přímo i 

nepřímo s ním související pracovní místa a místní růst; zdůrazňuje proto, že je důležité 

zachovat nezávislý rybářský fond, který bude poskytovat podporu těmto komunitám a 

zajistí větší územní soudržnost; 

17. zdůrazňuje, že pobřežní komunity, které závisí na tradičním rybolovu, musejí být pro 

budoucí ENRF prioritou s ohledem na význam, jaký tradiční rybolov v těchto oblastech 

má, jak pokud jde o životní prostředí, tak zaměstnanost, neboť toto odvětví představuje 

80 % evropského loďstva a 40 % všech pracovních míst v primárním sektoru, k čemuž je 

třeba připočíst pracovní místa nepřímo vytvořená v oblasti distribuce na místní úrovni, 

výroby sítí či oprav lodí; zdůrazňuje navíc, že pobřežní komunity, které závisí na 

tradičním rybolovu, by měly být pro budoucí ENRF prioritou, aby byl zajištěn růst a byly 

zabezpečeny příjmy a pracovní místa; konstatuje, že to bylo také posláním reformy SZP a 

při formulování této nové politiky se na to dbalo; 

18. zdůrazňuje význam sociálního a hospodářského rozměru rybolovu pro místní komunity a 

některé přímořské a pobřežní regiony; je si vědom toho, že je třeba zachovat dostatečné 

finanční příděly, aby se dostalo finančních prostředků i pobřežnímu, tradičnímu a 

drobnému rybolovu; 

19. poukazuje na to, že tradiční pobřežní rybolov je velkým lákadlem pro turisty, a v důsledku 

toho má nepřímo také značný pozitivní nepřímý dopad na další odvětví hospodářství; 

20. poukazuje na to, že evropské pobřežní a ostrovní komunity jsou a i nadále budou ve 

značné míře závislé na odvětví rybolovu, ať už jde o zpracování mořských produktů, 

cestovní ruch a pohostinství a zpětně ve výrobním řetězci o údržbu, opravy, bezpečnost a 

nové technologie v docích; zdůrazňuje proto, že by měl být i nadále kladen důraz na 

komunitně vedený místní rozvoj a místní akční skupiny v oblasti rybolovu a jejich 

financování se musí zvýšit, protože slouží k tomu, že umožňují místním rybářským 

komunitám čelit těmto výzvám na té nejnižší úrovni v každodenní praxi, s využitím 

znalostí místních zúčastněných stran k řešení místních problémů; zdůrazňuje v tomto 

ohledu, že je důležité zachovat strukturu financování organizací producentů v oblasti 

rybolovu beze změny a poskytovat příspěvky organizacím zastupujícím odvětví; 
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21. domnívá se, že kontrolní opatření jsou základní a zásadní složkou SRP ve snaze zajistit 

rovné podmínky, a že jak Komise, tak členské státy musí na kontrolní činnosti vyčlenit 

dostatečné ekonomické a jiné zdroje; domnívá se proto, že budoucí fond musí zajistit 

v tomto ohledu dostatečnou podporu; 

22. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat strukturu financování obou nástrojů kolektivní 

podpory odvětví rybolovu, místních akčních skupin a organizací producentů v oblasti 

rybolovu, přičemž je třeba mít na paměti, že se jedná o základní faktory rozvoje rybolovu 

v regionech, které na něm závisí; 

23. domnívá se, že ENRF by měl i nadále poskytovat prioritní finanční pomoc pobřežnímu a 

tradičnímu rybolovu, vzhledem k socioekonomické úloze, kterou sehrávají v regionech, 

které jsou na rybolovu do velké míry závislé, aniž by však zanedbával finanční pomoc pro 

ostatní loďstva, která jsou zapotřebí pro zásobování trhů EU zdravými potravinami; 

24. považuje za nezbytné zahájit úvahy o možném financování opatření k modernizaci 

loďstev, která jsou zastaralá a představují riziko pro bezpečnost na moři, což je případ 

některých loďstev v nejvzdálenějších regionech, a to s výhledem na příští reformu 

víceletého finančního rámce a za podmínky, že nedojde k navýšení rybolovné kapacity; 

25. zdůrazňuje stále důležitější roli tzv. „modré ekonomiky“; je toho názoru, že priority 

strategie „modrého růstu“ by měly být sladěny s prioritami ENRF, jimiž jsou udržitelnost 

z hlediska životního prostředí, efektivnost využívání zdrojů, konkurenceschopnost, 

vytváření vysoce kvalitních pracovních příležitostí, akademické a profesní vzdělávání a 

územní soudržnost, a měla by být v těchto intencích vytvořena zvláštní rozpočtová 

položka; vyzývá Komisi, aby znovu posoudila finanční příděly z VFR na modrý růst, a 

zdůrazňuje, že rybářský fond by měl hrát v tomto směru důležitou roli; 

26. vítá odhodlání dát impulz odvětví akvakultury v rámci evropské strategie pro „modrou 

ekonomiku“ – na kterou bude přiděleno 20 % ENRF –, ale lituje administrativních 

překážek pro rozvoj akvakultury; žádá proto, aby se uvažovalo o tom, jakými způsoby by 

bylo možno snížit byrokracii v členských státech; 

27. upozorňuje na potřebu podpůrných opatření k usnadnění sociálního dialogu a k využívání 

ENRF tak, aby pomáhal školit dovedné profesionály pro námořní a rybářské odvětví; 

zdůrazňuje důležitost modernizace námořního a rybářského odvětví a upozorňuje na to, 

jako úlohu při tom hraje inovace; žádá proto, aby byly zvýšeny investice do 

technologického vývoje a inovací, zejména vzhledem k nutnosti zlepšit selektivitu 

lovných zařízení v souvislosti s povinností vykládky a plněním kritérií maximálního 

udržitelného výnosu a vzhledem k potřebě zajistit efektivitu plavidel a pohodlí a 

bezpečnost posádky; navíc žádá, aby přístup k těmto finančním prostředkům měly i 

podniky z jiných odvětví, které vypracovávají návrhy pro odvětví rybolovu, a aby byly 

větší možnosti financování, aby byla podnícena zlepšení ve výkonnosti odvětví jak 

z hlediska ekonomického, tak z hlediska životního prostředí; 

28. zdůrazňuje, že je důležité podpořit diverzifikaci rybolovu a investice do ní rozvíjením 

doplňkových činností; 

29. připomíná, že je třeba zlepšit shromažďování vědeckých údajů a zajistit lepší přístup k 

nim, podporovat spolupráci a výměnu vědeckých údajů mezi námořním a rybářským 
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odvětvím na jedné straně a vědeckou obcí, nevládními organizacemi a dalšími subjekty na 

straně druhé a podporovat nové výzkumné činnosti a vytvářet v rámci odvětví rybolovu 

nová dílčí odvětví, jako je akvaponie; 

30. opakuje, že při posuzování stavu rybolovných zdrojů je důležité stavět na přesných a 

nezávislých vědeckých stanoviscích, aby mohla být přijata řídicí rozhodnutí, která umožní 

dosahovat maximálního udržitelného výnosu; je toho názoru, že by v ENRF na období po 

roce 2020 měly být poskytnuty dostatečné finanční prostředky pro účely sběru vědeckých 

údajů; 

31. zdůrazňuje důležitost zachování přinejmenším stejné výše financování pro agenturu 

EFCA, pokud jde o její úkoly v rámci kontroly, inspekce a dohledu na odvětví rybolovu; 

žádá, aby byla v budoucnu posílena úloha agentury EFCA, aby bylo možno dosáhnout 

cílů SRP a aby agentura zkonsolidovala své činnosti, pokud jde o správu rybářských 

loďstev a dohled nad postupy monitorování; vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční 

prostředky pro agenturu EFCA. 
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