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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. zdôrazňuje skutočnosť, že vzhľadom na sociálno-ekonomický význam rybolovnej činnosti 

v pobrežných regiónoch EÚ je nevyhnutný špecifický, podstatný, nezávislý a prístupný 

rybársky fond, aby bolo možné vykonávať spoločnú rybársku politiku (SRP), zabezpečiť 

trvalú udržateľnosť európskej akvakultúry a rybolovu, zaviesť plán selektívnosti tak, aby 

sa predišlo odhadzovaniu úlovkov, znížiť finančnú záťaž spojenú s povinnosťou vylodiť 

úlovky a uľahčiť jej plnenie a dosiahnuť cieľ maximálneho udržateľného výnosu (MSY); 

okrem toho zdôrazňuje, že takýto fond musí pomôcť aj sektoru rybárstva uskutočniť 

proces reštrukturalizácie, ktorý sa stal nevyhnutným z rôznych dôvodov, a že tento proces 

môže zahŕňať opatrenia, ako napríklad uplatňovanie povinnosti vylodiť úlovky a nahradiť 

motory takými, ktoré neznečisťujú životné prostredie; 

2. zdôrazňuje, že spoločná rybárska politika (SRP) je vo výlučnej právomoci EÚ, a že 

finančné prostriedky dostupné pre EÚ na túto politiku by preto by mali byť dostatočné na 

dosiahnutie náročných cieľov stanovených v základnom nariadení; pripomína však, že 

súčasný Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) predstavuje len 0,6 % celkového 

VFR na roky 2014 – 2020; zdôrazňuje, že by sa mala zachovať aspoň súčasná úroveň 

finančných prostriedkov ENRF, berúc do úvahy sociálno-ekonomický význam rybolovu v 

pobrežných regiónoch Európskej únie; 

3. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby navrhla viac rozpočtových prostriedkov na 

nadchádzajúce programové obdobie ENRF, vyššie miery financovania a viacero pravidiel 

o spolufinancovaní a kompenzačných platbách rybárom počas období zákazu rybolovu, 

aby sa tak zohľadnili potreby malých podnikov drobného rybolovu, ktoré sú často 

obmedzované administratívnymi oneskoreniami, ktoré možno pripísať členským štátom;  

4. domnieva sa, že pomoc pri dočasnom ukončení rybolovných činností by sa v niektorých 

prípadoch mala zachovať; objasňuje, že táto pomoc by sa mala zameriavať na flotily, 

ktoré sú nútené ukončiť svoju činnosť z nejakého neočakávaného dôvodu, ako je 

napríklad uzatvorenie oblasti na rybolov; takisto vyzýva na zachovanie pomoci pri 

trvalom ukončení rybolovných činností, a to za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú v 

súčasnosti, prípadne s pripojením hospodárskeho auditu týkajúceho sa dôsledkov 

demontáže lodí na rovnováhu flotily a na reálnu schopnosť úlovkov; 

5. pripomína, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ sa nemôže využívať ako 

ospravedlnenie zníženia budúceho financovania; zastáva názor, že EÚ by mala nájsť 

spôsob, ako zabezpečí, aby sa možné zníženie VFR po roku 2020 nepremietlo 

automaticky do nižších príspevkov do ENRF, pretože v rozpočte na rok 2018 boli 

prostriedky pre fond znížené; zdôrazňuje skutočnosť, že by sa mal podporovať najmä 

maloobjemový pobrežný rybolov; okrem toho varuje, že riziko vplyvu brexitu na rybolov 

si vyžaduje dostatočne dotovanú rozpočtovú položku, a to vzhľadom na už obmedzený 

prídel rozpočtových prostriedkov vyčlenených na tento sektor v EÚ; 

6. navrhuje zvýšiť financovanie prostredníctvom finančných nástrojov, ktoré doplnia pomoc 

formou nenávratnej pomoci; navrhuje uľahčiť prístup k systému úverov, ktorý tomuto 

sektoru umožní rozšíriť svoje možnosti financovania, s cieľom stimulovať hospodársky 
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rozvoj podnikov a pokračovať v úsilí zameranom na zmiernenie dôsledkov rybolovnej 

činnosti na životné prostredie; 

7. zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť ENRF dostatočnú úroveň finančných prostriedkov, 

aby tak mohol investovať do udržateľnosti, selektívnosti a konkurencieschopnosti 

rybárskych flotíl; 

8. zdôrazňuje, že miera implementácie fondu na roky 2014 – 2020 je tri roky po jeho prijatí 

15. mája 2014 stále neuspokojivá, keďže do septembra 2017 sa použilo len 1,4 % z fondu 

v objeme 6,4 miliardy EUR; dúfa, že úroveň vykonávania ENRF a ďalších štrukturálnych 

a investičných programov EÚ sa nakoniec zlepší; zdôrazňuje, že nízka miera 

implementácie je z veľkej časti spôsobená oneskoreným schválením pravidiel pre tento 

európsky fonde v nadväznosti na reformu SRP a v mnohých prípadoch nejednoznačnými 

správnymi postupmi, pokiaľ ide o opatrenia podpory v rámci tohto fondu; v tejto 

súvislosti sa teda vyslovuje za zjednodušenie a spresnenie; žiada vyššiu flexibilitu pri 

prideľovaní rozpočtových prostriedkov a najmä, aby finančné prostriedky týkajúce sa 

údajov, ktorých členské štáty nevyužili, mohli byť prevedené výskumným ústavom a na 

účely kontroly Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (EFCA); 

9. trvá tiež na tom, aby sa náklady spojené s povinnosťou vylodiť úlovky uhrádzali z ENRF, 

čo predpokladá, že tento fond bude zjednodušený a dostatočne financovaný; 

10. domnieva sa, že treba prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby implementácia rybárskeho 

fondu EÚ po roku 2020 bola rýchlejšia, flexibilnejšia a menej byrokratická a bez 

oneskorení, ktoré sú stále príznačné pre ENRF na roky 2014 – 2020, v snahe nedopustiť, 

aby sa opakovala súčasná situácia; 

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby uskutočnila revíziu doložky o investíciách s cieľom 

zaručiť, že regionálne a celoštátne investície spolufinancované prostredníctvom ENRF 

budú vyňaté z výpočtu národných deficitov na účely európskeho semestra; 

12. podporuje názor, ktorý vo všeobecnosti prevláda v tomto odvetví a v administratívach 

členských štátov, že súčasné pravidlá financovania sú príliš komplikované a mali by sa 

stať vo všeobecnosti menej ťažkopádnymi, a to najmä pokiaľ ide o projekty zahŕňajúce 

nízke sumy finančných prostriedkov; poukazuje na skutočnosť, že keďže sa správa o 

súhrnnom nariadení na zjednodušenie nariadenia o rozpočtových pravidlách netýkala 

ENRF, musí byť zjednodušené nariadenie o ENRF; 

13. zdôrazňuje význam kontroly rybolovu a zhromažďovania vedeckých údajov, ktoré sú 

piliermi spoločnej rybárskej politiky; je presvedčený, že sa na ne musia aj naďalej 

poskytovať finančné prostriedky Únie a že členské štáty musia posilniť svoje úsilie v 

záujme využívania týchto zdrojov; 

14. domnieva sa, že pre nový rybársky fond EÚ sa musia zaviesť pravidlá proporcionality, 

aby malé projekty znášali menšiu byrokratickú záťaž ako veľké projekty; v tomto zmysle 

navrhuje prijať určitý druh „pravidla de minimis“ pre nízkoobjemovú finančnú podporu v 

rámci nového rybárskeho fondu EÚ; 

15. zdôrazňuje, že napriek tomu, že EÚ zostáva čistým dovozcom morských plodov, európske 

rybárstvo je naďalej veľmi dôležitým zdrojom zdravých potravín na európskom trhu a tiež 
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garanciou potravinovej sebestačnosti EÚ; zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej brániť 

vstupu na trh výrobkom z tretích krajín, ktoré nespĺňajú potravinárske, environmentálne a 

sociálne normy vyplývajúce z Dohovoru č. 188 Medzinárodnej organizácie práce alebo z 

boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, pričom tieto 

požiadavky musia byť začlenené do dohôd o voľnom obchode; zdôrazňuje, že celkovo by 

mal byť dovoz subštandardných produktov rybolovu, ktoré nespĺňajú právne požiadavky, 

obmedzený a pre produkty rybolovu by mali byť vytvorené rovnaké podmienky; 

zdôrazňuje potrebu posilniť a zjednotiť kontroly a inšpekcie dovozu pochádzajúceho z 

tretích krajín s cieľom brániť tomu, aby sa na trh EÚ dovážali výrobky, ktoré nespĺňajú 

požiadavky ustanovené v platných právnych predpisoch; 

16. zdôrazňuje, že európska pridaná hodnota v riadení rybárstva bola doteraz do veľkej miery 

spojená so znížením kapacity rybárskych flotíl, riadnym hospodárením so zdrojmi a s 

kvalitou produktov a ich spracovaním; zastáva názor, že v rámci VFR na obdobie po roku 

2020 sa bude musieť zohľadniť rovnováha medzi kapacitou flotily a dostupnými 

rybolovnými zdrojmi; zdôrazňuje, že by sa mali zvážiť aj ďalšie prvky s nevyčísliteľnou 

pridanou hodnotou, ako napríklad úloha, ktorú sektor rybolovu zohráva v komunitách, 

ktoré sú od neho značne závislé z hľadiska priamej a nepriamej miestnej zamestnanosti a 

rastu; zdôrazňuje preto dôležitosť zachovania nezávislosti rybárskeho fondu, aby mohol 

tieto komunity podporovať a zaistiť lepšiu územnú súdržnosť; 

17. zdôrazňuje, že pobrežné komunity, ktoré sú závislé od drobného rybolovu, by mali byť v 

rámci budúceho ENRF prioritou, vzhľadom na význam, ktorý má drobný rybolov pre tieto 

lokality z hľadiska životného prostredia a zamestnanosti, keďže toto odvetvie predstavuje 

80 % európskej flotily a 40 % celkovej zamestnanosti v primárnom sektore, a to popri 

nepriamych pracovných miestach, ktoré vytvára v oblastiach distribúcie na miestnej 

úrovni, výroby sieťovín alebo opravy plavidiel; domnieva sa, že pobrežné komunity, ktoré 

sú závislé od drobného rybolovu, by mali byť v rámci budúceho ENRF prioritou, aby sa 

zaznamenal rast a vytvárali príjmy a pracovné miesta; pripomína, že práve toto bolo 

posolstvom reformy SRP a zároveň sa to zohľadnilo pri vypracúvaní novej politiky; 

18. zdôrazňuje význam sociálneho a hospodárskeho rozmeru rybárstva pre miestne 

spoločenstvá a pre niektoré prímorské a pobrežné regióny; uznáva potrebu zachovať 

dostatočné finančné prostriedky na to, aby flotily v sektoroch pobrežného, drobného 

a maloobjemového rybolovu mali možnosť získať financovanie; 

19. zdôrazňuje, že tradičný pobrežný rybolov je značne turisticky atraktívny, a ako taký 

nepriamo veľmi pozitívne hospodársky vplýva na ďalšie odvetvia ekonomiky; 

20. zdôrazňuje, že európske pobrežné a ostrovné komunity vo veľkej miere sú a ostanú 

závislé od sektoru rybolovu, či už ide o spracovanie morských produktov, cestovný ruch, 

gastronómiu alebo v prvých etapách o lodenice, údržbu, opravy, bezpečnosť a nové 

technológie; zdôrazňuje preto, že miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) a miestne 

akčné skupiny v oblasti rybárstva (FLAG) by sa mali naďalej prioritne podporovať a ich 

financovanie sa musí zvýšiť, keďže slúžia na to, aby umožnili miestnym rybárskym 

komunitám riešiť tieto problémy na najnižšej úrovni, pričom využívajú poznatky 

miestnych zainteresovaných strán na riešenie miestnych problémov; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zachovala nezmenená štruktúra financovania rybárskych 

organizácií výrobcov a aby sa poskytovali príspevky subjektom zastupujúcim túto 
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profesiu; 

21. zastáva názor, že kontrolné opatrenia sú nevyhnutným a zásadným prvkom SRP s cieľom 

zaručiť rovnaké podmienky a že na kontrolné činnosti musia Komisia aj členské štáty 

vyčleniť dostatočné hospodárske a iné zdroje; preto sa domnieva, že budúci fond bude 

musieť v tejto súvislosti zabezpečiť dostatočnú úroveň podpory; 

22. zdôrazňuje potrebu zachovať štruktúru financovania dvoch nástrojov kolektívnej podpory 

sektora rybárstva, miestne akčné skupiny v oblasti rybárstva a organizácie výrobcov v 

sektore rybárstva, keďže tieto prvky sú zásadné pre rozvoj rybolovu v regiónoch, ktoré od 

tejto činnosti závisia; 

23. domnieva sa, že ENRF by mal aj naďalej prioritne finančne podporovať pobrežný a 

drobný rybolov vzhľadom na sociálno-ekonomickú úlohu, ktorú spomínaný rybolov 

zohráva v regiónoch značne závislých od rybárstva, bez toho, aby sa pritom obmedzovala 

finančná podpora poskytovaná ďalším flotilám, ktoré sú takisto potrebné na zásobovanie 

trhov Únie zdravými potravinami; 

24. domnieva sa, že vzhľadom na nadchádzajúcu reformu SRP je potrebné začať diskusiu o 

možnosti financovania opatrení na modernizáciu určitých zastaraných flotíl, ktoré 

predstavujú riziká pre bezpečnosť na mori, ako to je v prípade niektorých flotíl v 

najvzdialenejších regiónoch, pod podmienkou, že to nepovedie k posilneniu rybolovnej 

kapacity; 

25. zdôrazňuje stále dôležitejšiu úlohu tzv. modrého hospodárstva; domnieva sa, že priority 

stratégie modrého rastu by sa mali zosúladiť s prioritami ENRF, t. j. environmentálnou 

udržateľnosťou, efektívnym využívaním zdrojov, konkurencieschopnosťou, vytváraním 

kvalitných pracovných príležitostí, akademickým a odborným vzdelávaním a územnou 

súdržnosťou, a mal by sa na to prideliť osobitný rozpočtový riadok; vyzýva Komisiu, aby 

prehodnotila rozdelenie finančných prostriedkov na „modrý“ rast vo VFR, a zdôrazňuje, 

že rybársky fond by mal v tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu; 

26. víta ochotu poskytnúť v rámci európskej stratégie „modrého“ hospodárstva stimul pre 

sektor akvakultúry, ktorý získava 20 % prostriedkov ENRF, vyjadruje však poľutovanie 

nad skutočnosťou, že rozvoj akvakultúry brzdia administratívne poplatky; žiada preto, aby 

sa zvážili spôsoby zníženia byrokracie v členských štátoch; 

27. zdôrazňuje potrebu podporných opatrení na uľahčenie sociálneho dialógu a na používanie 

ENRF s cieľom pomôcť vyškoliť kvalifikovaných odborníkov v námornom sektore a 

sektore rybárstva; zdôrazňuje, že je dôležité modernizovať námorný sektor a sektor 

rybárstva a berie na vedomie úlohu, ktorú v tejto oblasti zohráva inovácia; požaduje preto 

posilnenie investícií do technologického rozvoja a inovácií, najmä pokiaľ ide o potrebu 

zlepšenia selektívnosti rybárskeho výstroja v súvislosti s povinnosťou vylodiť úlovky a 

splnením kritérií MSY, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinnosť plavidla a  pohodlie a 

bezpečnosť posádky; okrem toho žiada, aby bol podnikom v iných sektoroch, ktoré 

vyvíjajú riešenia pre sektor rybárstva, umožnený prístup k finančným prostriedkom a aby 

boli poskytnuté väčšie možnosti financovania s cieľom zlepšiť ekonomickú výkonnosť a 

environmentálne správanie tohto sektoru; 

28. zdôrazňuje význam podpory diverzifikácie rybolovu a investícií do nej rozvíjaním 
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doplnkových činností; 

29. pripomína, že je potrebné zlepšiť zhromažďovanie vedeckých údajov a zabezpečiť lepší 

prístup k nim a posilniť spoluprácu a výmenu vedeckých údajov medzi námorným 

sektorom a sektorom rybárstva na jednej strane a vedeckou komunitou, mimovládnymi 

organizáciami a ďalšími subjektmi na strane druhej, ako aj rozbiehať nové výskumné 

činnosti a vytvárať v rámci sektoru rybárstva nové odvetvia, ako je napr. akvapónia; 

30. pripomína význam vypracovania dôsledných a nezávislých vedeckých stanovísk na účel 

posúdenia stavu rybolovných zdrojov, aby bolo možné prijímať rozhodnutia týkajúce sa 

hospodárenia umožňujúce dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (MSY); zastáva názor, 

že v rámci ENRF by sa mali vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na obdobie po roku 

2020 na účely zberu vedeckých údajov; 

31. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať aspoň rovnakú úroveň financovania Európskej 

agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA), pokiaľ ide o jej úlohy v rámci kontroly, 

inšpekcie a dohľadu v sektore rybárstva; žiada, aby sa v budúcnosti posilnila úloha EFCA, 

aby sa umožnilo dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky a aby mohla EFCA 

skonsolidovať svoje činnosti týkajúce sa riadenia rybárskych flotíl a dohľadu nad 

postupmi monitorovania; vyzýva Komisiu, aby zvýšila finančné prostriedky pre agentúru 

EFCA. 
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