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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 sú potrebné adekvátne finančné opatrenia na zabezpečenie 
životaschopnosti odvetvia rybárstva; poukazuje na to, že ciele spoločnej rybárskej 
politiky možno dosiahnuť jedine s dostatočným rozpočtom; poukazuje na to, že tento 
rozpočet je sústredený v oddiele III a hlave 11: Námorné záležitosti a rybárstvo; 
pripomína, že Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a povinné príspevky 
regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva a na dohody o udržateľnom rybárstve 
tvoria väčšinu rozpočtu;

2. zdôrazňuje, že by sa mala dosiahnuť rovnováha medzi environmentálnymi prioritami a 
sociálno-ekonomickou stabilitou, aby sa dosiahlo udržateľné modré hospodárstvo, 
najmä pokiaľ ide o spoločenstvá závislé od maloobjemového pobrežného rybolovu;

3. zdôrazňuje, že hlavné ciele SRP by mali vyvažovať životaschopnosť odvetvia 
strategického významu pre Európsku 
úniu s potrebou chrániť morské ekosystémy prostredníctvom rozvoja hospodársky a 
environmentálne udržateľného rybolovu;

4. domnieva sa, že sa vyvinulo značné úsilie na rozšírenie solídnych vedeckých poznatkov 
o morských biologických zdrojoch; hoci sa poznatky zlepšili, stále nie sme v optimálnej 
situácii, aby sme ich vedeli primerane posúdiť; domnieva sa, že preto treba zvýšiť 
finančné prostriedky Únie pre medzinárodné vedecké výskumné organizácie, ako aj 
vedecké výskumné organizácie v členských štátoch, aby ďalej zlepšovali hodnotenie 
populácií rýb; zvyšovať vedomostí o morskom prostredí, najmä skúmaním vplyvu 
zmeny klímy a znečisťovania na populácie rýb; všeobecnejšie považuje za potrebné 
podporovať prínos rybárov k znalostiam o morskom prostredí, najmä financovaním 
palubných meracích prístrojov;

5. poukazuje na to, že viac ako polovica dodávok produktov rybolovu do Únie pochádza z 
medzinárodných vôd a výhradných hospodárskych zón tretích krajín; zdôrazňuje, že 
podpora udržateľného rybolovu vo vodách tretích krajín zo strany EÚ má zásadný 
význam pre flotilu EÚ a pre prosperitu pobrežných komunít EÚ a tretích krajín, 
zachovanie rybolovných zdrojov a ochranu morského prostredia, rozvoj miestnych 
priemyselných odvetví, zamestnanosť v oblasti rybolovu, spracovania a obchodu a 
prínos rybolovu k potravinovej bezpečnosti; pripomína strategický význam dohôd o 
partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a všeobecnejšie aj vonkajšieho rozmeru 
SRP; domnieva sa, že do ročného rozpočtu na rok 2020 treba zahrnúť primerané a 
spoľahlivé rozpočtové ustanovenia, a že súčasný rozpočet by sa nemal znižovať, aby 
bolo možné splniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných rybárskych dohôd a zaručiť 
účasť Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva;

6. pripomína, že EÚ je zmluvnou stranou medzinárodných dohôd, ako sú Parížska dohoda 
a ciele udržateľného rozvoja OSN – vrátane cieľa 14 o ochrane a udržateľného 
využívania oceánov, morí a morských zdrojov pre udržateľný rozvoj – a musí 
dodržiavať záväzky pri vypracúvaní politík vrátane spoločnej rybárskej politiky;
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7. pripomína, že jedným z cieľov SRP je prispieť k zaisteniu potravinovej bezpečnosti v 
EÚ; pripomína, že značná časť produktov rybárstva spotrebovaných v EÚ sa dováža; 
zdôrazňuje, že akvakultúra má čoraz väčší význam pre dosiahnutie tohto cieľa a 
zníženie závislosti EÚ od dovozu produktov rybárstva;

8. zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 2020 by sa mal osobitný dôraz klásť na finančné 
zdroje, ktoré sú potrebné na podporu odvetvia rybolovu počas zavádzania systémov 
zahŕňajúcich povinnosť vylodiť úlovky;

9. pripomína význam flotily pobrežného a malého remeselného rybolovu; zdôrazňuje, že 
toto odvetvie zahŕňa takmer 75 % všetkých rybárskych plavidiel registrovaných v Únii 
a takmer polovicu všetkých zamestnancov v odvetví rybárstva, a preto je v mnohých 
pobrežných komunitách dôležitým faktorom, a to nielen ekonomickým, ale aj 
sociálnym; konštatuje, že prevádzkovatelia z odvetvia maloobjemového pobrežného 
rybolovu sú závislí od zdravých populácií rýb, ktoré sú pre nich hlavným zdrojom 
príjmu;

10. zdôrazňuje význam sociálneho a hospodárskeho rozmeru rybárstva pre miestne 
spoločenstvá a niektoré morské, pobrežné a ostrovné regióny, ktoré sú osobitne závislé 
od rybolovu; pripomína, že rybárske podniky v týchto regiónoch sú často penalizované 
dodatočnými nákladmi a trvalo znevýhodnené na základe prírodných podmienok, a 
preto by mali byť podporované ďalšími zdrojmi;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomohli spoločenstvám závislým od rybárstva 
rozširovať svoju hospodársku činnosť o ďalšie námorné činnosti, ako je napríklad 
cestovný ruch, ochrana morí, zber údajov a výskum, a aby im pomáhali zvyšovať 
hodnotu rybolovných činností napríklad poskytovaním potrebných stimulov;

12. poznamenáva, že prijatie súčasných viacročných plánov a vykonávanie nových 
technických opatrení, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľnej úrovne 
rybolovu, si vyžaduje účinnú kontrolnú politiku podporenú primeranými finančnými 
prostriedkami;

13. pripomína význam sociálno-ekonomických opatrení sprevádzajúcich rozhodnutia 
týkajúce sa riadenia s cieľom znížiť rybolovné úsilie, aby sa zachovala primeraná miera 
udržateľnosti rybolovných činností;

14. zdôrazňuje, že Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) zohráva zásadnú 
úlohu pri koordinácii a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky, a že by sa preto mali 
zachovať súčasné úrovne financovania;

15. poukazuje na problém plastového morského odpadu; domnieva sa, že by sa malo 
vyvinúť ďalšie úsilie a zabezpečiť dostatočné zdroje na zabezpečenie vykonávania 
príslušných predpisov na znižovanie vplyvu plastových výrobkov na more;

16. upozorňuje na súčasný úmysel Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, ktoré bude mať 
vplyv na vykonávanie ENRF v rokoch 2014 – 2020; poukazuje na to, že v dôsledku 
brexitu by bolo treba mimoriadnu pozornosť venovať zostaveniu nového finančného 
rozpočtového rámca na obdobie 2021 – 2027; domnieva sa, že na zvládnutie takejto 
situácie je potrebná väčšia miera dodatočnej pružnosti rozpočtu Únie; poznamenáva, že 
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brexit nesmie v žiadnom prípade viesť k zníženiu finančných prostriedkov, pokiaľ ide o 
súčasný ENRF (2014 – 2027); naopak, žiada, aby sa rozpočet na roky 2021 – 2027 
zvýšil tak, aby boli hospodárske subjekty schopné čeliť vážnym dôsledkom brexitu;

17. zdôrazňuje, že šesť rokov po prijatí súčasného fondu je úroveň vykonávania ENRF na 
obdobie 2014 – 2020 veľmi nízka a že Komisia a členské štáty musia urýchliť procesy 
riadenia a kontroly a zmierniť administratívnu záťaž s cieľom včas zabezpečiť pre tento 
sektor primerané výhody.

18. poukazuje na potrebu zvýšiť financovanie poradných rád vzhľadom na zvýšené úsilie 
týchto rád v regionalizačných politikách uvedených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 
1380/2013, ktoré sú vo zvýšenej miere prítomné vo viacročných plánoch riadenia, ako 
aj v novom nariadení o technických opatreniach;

19. pripomína úlohu rybárov ako strážcov mora a vyzýva Komisiu, aby vyčlenila primerané 
financovanie opatreniam na podporu kombinácie rybolovných činností s činnosťami 
ochrany životného prostredia, ako je zber plastového odpadu na mori, odber vzoriek 
vody alebo účasť výskumných pracovníkov na palube, čo zníži vplyv na populácie rýb;
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