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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že k zajištění životaschopného odvětví rybolovu  jsou zapotřebí vhodná 
finanční opatření, a poukazuje na to, že cílů společné rybářské politiky lze dosáhnout 
pouze v případě, že bude k dispozici dostatečný rozpočet; podotýká, že tento rozpočet je 
soustředěn v oddíle III a v hlavě 11 „Námořní záležitosti a rybolov“; připomíná, že 
většinu tohoto rozpočtu tvoří Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) a povinné 
příspěvky poskytované regionálním organizacím pro řízení rybolovu a v rámci dohod 
o udržitelném rybolovu;

2. domnívá se, že bylo vynaloženo značné úsilí k získání rozsáhlých vědeckých poznatků 
o biologických mořských zdrojích; ačkoli došlo ke zlepšení znalostí, stále jsme 
nedosáhli optimálního stavu, který by umožnil provádět odpovídající hodnocení; 
domnívá se, že za účelem zajištění lepšího hodnocení stavu zásob je proto třeba navýšit 
finanční prostředky Unie poskytované vědeckovýzkumným organizacím jak 
na mezinárodní úrovni, tak i na úrovni členských států;

3. poukazuje na to, že více než polovina dodávek produktů rybolovu se do Unie dostává 
z mezinárodních vod a výlučných hospodářských oblastí třetích zemí; domnívá se, že do 
ročního rozpočtu na rok 2020 je třeba začlenit přiměřená a spolehlivá rozpočtová 
ustanovení, aby bylo možné plnit povinnosti uvedené v mezinárodních dohodách 
v oblasti rybolovu a rozvíjet účast Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu;

4. připomíná, že akvakultura se stává důležitým prvkem, jehož cílem je vyrovnat se 
s rostoucí spotřebou produktů rybolovu v Unii;

5. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 2020 je třeba věnovat zvláštní pozornost finančním 
prostředkům určeným na to, aby loďstva bezproblémově zavedla systémy obsahující 
povinnost vykládat úlovky;

6. znovu zdůrazňuje význam pobřežního a malého loďstva pro drobný rybolov a 
podtrhává, že tento sektor představuje téměř 75 % všech rybářských plavidel 
zaregistrovaných v Unii a téměř polovinu všech pracovních míst v odvětví rybolovu; 
konstatuje, že provozovatelé drobného pobřežního rybolovu jsou závislí na zdravých 
rybích populacích, které představují jejich hlavní zdroj příjmů;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby pomohly komunitám závislým na rybolovu 
diverzifikovat jejich hospodářství s ohledem na jinou námořní činnost, jako je cestovní 
ruch, a aby jim pomohly zvýšit hodnotu jejich rybolovné činnosti;

8. konstatuje, že přijetí stávajících víceletých plánů a zavádění nových technických 
opatření s cílem přispět k rybolovu na udržitelné úrovni vyžaduje důslednou kontrolní 
politiku s odpovídajícími finančními prostředky;

9. poukazuje na to, že Evropská agentura pro kontrolu rybolovu hraje při koordinaci 
a provádění společné rybářské politiky zásadní úlohu; zdůrazňuje, že by se to mělo 
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zohlednit v jejím rozpočtu;

10. upozorňuje na rozhodnutí Velké Británie vystoupit z Unie, které bude mít dopad 
na fungování fondu ENRF v období 2014–2020; poukazuje na to, že v důsledku brexitu 
je nutné se mimořádně naléhavě věnovat otázce vytvoření nového rozpočtového rámce 
na období 2021–2027; domnívá se, že k řešení této nové situace je nutné v rámci 
rozpočtu Unie zajistit vyšší míru dodatečné flexibility;

11. zdůrazňuje, že šest let po vytvoření stávajícího fondu je míra jeho využívání v období 
2014–2020 velmi nízká a že Komise a členské státy musejí urychlit řídící a kontrolní 
postupy a omezit administrativní zátěž, což by danému odvětví včas přineslo příslušné 
výhody.


