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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje význam vypracovania stratégií, ktoré môžu pomôcť diverzifikovať 

hospodárstvo miestnej oblasti a poskytnúť ďalšie pracovné miesta a príjmy rodinám 

a pomôcť zastaviť pokles zamestnanosti v komunitách závislých od odvetvia rybolovu; 

2. zdôrazňuje, že je dôležité rozlišovať medzi rôznymi formami cestovného ruchu 

súvisiaceho s rybolovom zahŕňajúcimi rybársky cestovný ruch (rybárska turistika 

a turistika súvisiaca s rybárstvom), námorné a pobrežné činnosti súvisiace s vodou, 

rekreačný rybolov (čo zahŕňa cestovný ruch spojený s drobným rybolovom), 

vnútrozemský rybolov a činnosti vychádzajúce zo spoločného dedičstva a kultúry, ktoré 

sú zamerané na tvorbu súčinnosti s marketingovými iniciatívami pre kvalitné prvotné 

produkty, a to pri súčasnom rešpektovaní prírodného dedičstva, ochrany zvierat 

a biodiverzity; 

Investície do inovatívnych, udržateľných a na mieru prispôsobených produktov 

3. pripomína, že v oznámení o cestovnom ruchu z roku 2010 sa stanovil rozvoj 

udržateľného, zodpovedného a kvalitného cestovného ruchu ako jeden z hlavných cieľov 

európskeho cestovného ruchu s cieľom povzbudiť tvorbu pracovných miest a rast; 

4. zdôrazňuje vzhľadom na to, že dnes cestujúci sú oveľa lepšie informovaní než 

v minulosti, že pokiaľ majú turistické lokality prosperovať, musia venovať väčšiu 

pozornosť potrebe zabezpečiť kvalitu, autenticitu a vysoký pomer medzi cenou a kvalitou; 

5. domnieva sa preto, že ponuka sa musí prispôsobiť novým formám dopytu po na mieru 

prispôsobených produktoch v obľúbených prímorských letoviskách a neporušených 

vidieckych, pobrežných a vnútrozemských destináciách a že sa musia vytvoriť 

marketingové platformy, ktoré budú prispôsobené potenciálnemu dopytu tohto druhu; 

6. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať podnikateľské platformy zamerané na takých 

zákazníkov, ktorí hľadajú prvotriedne turistické zážitky, čo znamená, že prioritou v rámci 

verejných iniciatív a spôsobilých činností musia byť odborná príprava zameraná 

na získavanie zručností v tejto oblasti a vytvorenie technologickej infraštruktúry 

a digitálnych distribučných platforiem; 

7. domnieva sa, že zodpovedné a udržateľné obchodné modely na diverzifikáciu rybárstva 

musia zahrňovať rešpektovanie kultúry miestnych rybárskych komunít a pomáhať 

zachovať ich identitu; zdôrazňuje tiež, že rekreačný rybolov súvisiaci s cestovným ruchom 

by mal byť v súlade so záujmami miestnych podnikov prevádzkujúcich drobný rybolov; 

8.  domnieva sa, že je dôležité rozvíjať rybársku turistiku a turistiku súvisiacu s rybárstvom 

ako formy „aktívnej dovolenky“ s významnými vedľajšími prínosmi, ako je podpora 

námorných kultúrnych a rybárskych tradícií a vzdelávanie v oblasti environmentálneho 

povedomia a zachovania druhov; 
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9. zdôrazňuje význam obchodných modelov šetrných voči životnému prostrediu, a odporúča 

preto, aby odborníci v oblasti životného prostredia vždy úzko spolupracovali s miestnymi 

akčnými skupinami (ako sú miestne akčné skupiny pre rybolov a akvakultúru a vidiecke 

miestne akčné skupiny); 

10. zdôrazňuje, že jednou z prekážok, ktorým čelí rybárska turistika a ktorá obmedzuje 

potenciálny prínos pre rybárov, je regulačné zaťaženie malých obchodných plavieb spolu 

s vysokými nákladmi na prestavbu rybárskych plavidiel, aby spĺňali normy v oblasti 

cestovného ruchu; 

11. odporúča, aby sa vypracovali spoločné definície a pravidlá pre rybársky cestovný ruch 

na vnútroštátnej úrovni tak, aby sa zabránilo situácii, keď by členské štáty zaviedli rôzne 

druhy právnych predpisov a regulácie; 

12. zdôrazňuje, že na uľahčenie potrebných investícií treba znížiť regulačnú záťaž rybárskych 

podnikov, najmä čo sa týka bezpečnostných pravidiel, právnych predpisov v oblasti 

stavebníctva a bezpečnosti plavidiel; 

13. odmieta pokusy o zavedenie nadmerných poplatkov na vnútroštátnej alebo regionálnej 

úrovni v prípade kapitánov rekreačných plavidiel využívajúcich verejné vnútrozemské 

vodné cesty, keďže tieto poplatky predstavujú byrokratické obmedzenia a bránia šetrnej 

rybárskej turistike a námornému cestovnému ruchu; 

14. poukazuje na potrebu preskúmať možnosti, ako rozšíriť potenciálny dopyt po prerobených 

plavidlách rozšírením ponuky, napríklad oslovením vzdelávacej komunity, ktorá má 

skúsenosti s využitím poľnohospodárskeho sektora na pedagogické účely, ako sú projekty 

„škola na farme; 

15. víta návrhy, aby sa na regionálnej a vnútroštátnej úrovni zaviedli turistické povolenia 

na rybolov za predpokladu, že – v súlade s právnymi predpismi o rybolove a dobrých 

životných podmienkach zvierat – tieto zaručia minimálnu úroveň odborných znalostí, čím 

sa zabezpečí dodržiavanie ustanovení pre rybolov a správne používanie rybárskych prútov 

a zaobchádzanie s ulovenými rybami; 

16. zdôrazňuje význam rybárskeho cestovného ruchu pri zachovaní kultúrnych a kulinárskych 

tradícií a tradičného spôsobu života v prímorských a pobrežných oblastiach; 

17. pripomína Komisii, že oživením rybárskeho cestovného ruchu sa môže zvýšiť viditeľnosť 

nových turistických oblastí, ktorých potenciál zatiaľ nie je využitý; 

18. zdôrazňuje, že v záujme podpory rybárskeho ekoturizmu by sa v rybolovných oblastiach 

mali vytvoriť účelové zariadenia, ako sú kempy a kotvišťa, parkoviská a rekreačné 

zariadenia; 

19. konštatuje, že cestovný ruch spojený s drobným rybolovom je dobre rozvinutý a rastúci 

segment podnikania v niektorých členských štátoch, zatiaľ čo v iných štátoch zostáva jeho 

potenciál nevyužitý; zdôrazňuje význam cestovného ruchu spojeného s rekreačným 

drobným rybolovom v pobrežných a vo vidieckych regiónoch a význam vnútrozemského 

rybolovu ako činnosti s vysokou hodnotou, ktorá prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju; 
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20. zdôrazňuje potrebu posúdiť vplyv rekreačných rybolovných činností spojených 

s cestovným ruchom na rybárske oblasti; 

21. vyzýva Komisiu, aby vykonala analýzu sociálno-ekonomického vplyvu rekreačného 

rybolovu na vnútrozemský cestovný ruch, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, 

a navrhla možné opatrenia pre regióny, v ktorých je potenciál takéhoto rybolovu málo 

využitý; 

Maximalizácia využívania finančnej podpory EÚ 

22. vyzýva Komisiu, aby vykonala analýzu účinnosti opatrení, ktoré EÚ prijala v oblasti 

rozvoja rybárskych oblastí a hospodárskej diverzifikácie rybárstva vrátane opatrení 

prijatých v rámci európskych štrukturálnych fondov a najmä Európskeho námorného 

a rybárskeho fondu (ENFR); vyzýva Komisiu, aby zverejňovala pravidelné prehľady 

podporovaných projektov a výšku súm; 

23. očakáva predovšetkým, že nadchádzajúce hodnotenie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou, ktoré vykoná Komisiou, pomôže zlepšiť chápanie sociálno-ekonomického 

vplyvu diverzifikačných opatrení prijatých v rámci EFNR, a to aj v rámci spoločných 

stratégií vytvorených miestnymi akčnými skupinami a miestnymi akčnými skupinami 

pre rybolov a akvakultúru; 

24. zdôrazňuje, že v programovom období 2007 – 2013 mali akčné skupiny pre rybolov 

a akvakultúru k dispozícii 486 miliónov EUR z EFRH a približne 12 000 miestnych 

projektov dostalo podporu počas uvedeného obdobia; 

25. zdôrazňuje tiež, že v súčasnom finančnom období celkové finančné prostriedky dostupné 

v rámci ENRF sa zvýšili na 514 miliónov EUR na opatrenia v rámci miestneho rozvoja 

vedeného komunitou; 

26. nabáda členské štáty a miestne akčné skupiny pre rybolov a akvakultúru, aby čo najlepšie 

využili dostupné finančné prostriedky a podľa možnosti siahli aj po financovaní 

z viacerých zdrojov (spolu s EFRR, EPFRV alebo ESF); 

27. vyzýva členské štáty, aby vhodne využívali dostupné finančné prostriedky v rámci ENRF 

na prestavbu a modernizáciu profesionálnych rybárskych plavidiel a na realizáciu 

projektov rybárskych podnikov a aby na regionálnej úrovni zriadili kontaktné miesta 

s cieľom poskytovať primerané informácie a podporu; 

28. odporúča, aby miestne akčné skupiny pre rybolov a akvakultúru úzko spolupracovali 

s odborníkmi v oblasti cestovného ruchu s cieľom určiť projekty a primerané financovanie 

na diverzifikáciu rybárskych oblastí, a to prostredníctvom osi 4 ENRF;  

29. poukazuje na to, že z ENRF sa poskytuje osobitná finančná podpora iniciatívam, ktoré sú 

v rybárskych spoločenstvách propagované ženami; 

30. vyzýva členské štáty, aby stanovením kritérií výberu operácií v rámci ENRF zabezpečili, 

že rodová rovnosť sa riadne uplatňuje a presadzuje vo financovaných akciách (napr. 

uprednostňovaním akcií, ktoré sa konkrétne zameriavajú na ženy alebo sú nimi 

realizované); 
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31. odporúča, aby sa miestnym orgánom v rybolovných oblastiach poskytla osobitná finančná 

podpora na otvorenie informačných miest, ktorých úlohou bude predstaviť a propagovať 

rybárske spoločenstvá, tradičné výrobky a ciele týkajúce sa cestovného ruchu v týchto 

oblastiach, ako aj informovať o tom; 

32. odporúča, aby sa osobitná finančná podpora poskytla na stimulovanie podnikania 

a inovácií, a to financovaním činností závislých od rybárskeho priemyslu; 

33. odporúča, aby Komisia a členské štáty za účasti miestnych akčných skupín pre rybolov 

a akvakultúru prijali vhodný pojem na označenie rybárskych spoločenstiev v Únii alebo 

spádových podoblastiach, ako sú pobrežné komunity „Aldeias do Mar“ v Portugalsku; 

naliehavo vyzýva, aby sa vyčlenili potrebné finančné prostriedky na vytvorenie európskej 

siete na výmenu najlepších postupov a na mapovanie rybolovných činností spolu 

s uvedením informácií o zaujímavých miestach a charakteristikách každej rybárskej 

komunity; 

Podpora diverzifikácie produktov 

34. je presvedčený, že vyvážená kombinácia alternatívnych a cielených produktov cestovného 

ruchu a primeraná propagácia a marketing týchto produktov môžu pomôcť vyvážiť 

problémy spojené so sezónnosťou; 

35. zdôrazňuje, že na dosiahnutie cieľa diverzifikácie musia byť všetky podnikateľské 

iniciatívy založené na miestnej úrovni, pričom treba zaručiť, že kontrola spoločností 

a družstiev zostane na tejto úrovni; zdôrazňuje, že na tieto účely sú vhodné predovšetkým 

iniciatívy sociálneho hospodárstva; 

36. žiada preto, aby sa podporovali marketingové platformy prevádzkované miestnymi 

podnikateľmi s cieľom zabezpečiť, aby si zachovali čo najvyššiu mieru zapojenia, účasti 

a kontroly v celom hodnotovom reťazci; 

37. zdôrazňuje, že diverzifikácia produktov si žiada vhodnú propagáciu a v prípade cieľovej 

skupiny rybárov treba vypracovať stratégiu na zviditeľnenie vrátane cezhraničných 

propagačných iniciatív; 

38. domnieva sa preto, že rybolovné oblasti by mali zvážiť začatie spoločných 

marketingových kampaní s inými destináciami v tom istom regióne – ako sa navrhuje 

v správe EP o nových výzvach a stratégiách na podporu cestovného ruchu v Európe – 

a presadzovanie spoločných marketingových platforiem s osobitným dôrazom 

na propagáciu a predaj on-line, a to na základe medzinárodnej spolupráce; 

39. domnieva sa, že v rámci tejto marketingovej stratégie by sa mali vytvoriť synergie medzi 

marketingovými iniciatívami pre vysokokvalitné čerstvé alebo spracované produkty, 

gastronómiu a cestovný ruch zoskupenými do územných oblastí, ktoré sú jednotné 

z hľadiska kultúry, spôsobu výroby či ochrany životného prostredia a/alebo sa zakladajú 

na súčinnosti; 

40. vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala a presadzovala investície do diverzifikácie 

rybárstva, čo sa týka uvádzania miestnych rybích výrobkov na trh a ich spracúvania, a aby 

posilňovala rozvoj miestnych distribučných kanálov; 
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41. pripomína Komisii potrebu propagovať tradičné produkty rybárstva, zabezpečovať ich 

certifikáciu a vytvárať miestne značky špecifické pre rybárske oblasti; 

42. vyzýva Komisiu, aby podporovala investície do diverzifikácie odvetvia rybárstva 

rozvojom doplnkových činností vrátane investovania do plavidiel, odbornej prípravy, 

bezpečnostných zariadení, ako aj kultúrnych a vzdelávacích činností; 

43. vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala investície do diverzifikácie rybárstva v oblasti 

kultúry a umenia ako súčasti tradičného dedičstva a aby podporovala investície 

do propagácie tradícií a rybárskeho dedičstva vo všeobecnosti (techniky a rybársky 

výstroj); 

44. vyzýva členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány, aby si vymieňali najlepšie 

postupy s cieľom zvýšiť povedomie, ktoré bude presahovať hranice regiónov, 

o inovatívnych produktoch cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom, ktoré sa ukázali 

ako úspešné z ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska; 

45. vyzýva Komisiu, aby v rámci Európskej siete rybárskych oblastí (FARNET) a miestnych 

akčných skupín pre rybolov a akvakultúru podporovala celoeurópsky dialóg s prístavmi, 

zainteresovanými stranami v oblasti cestovného ruchu a odborníkmi v oblasti životného 

prostredia; 

46. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom Európskej komisie pre cestovný ruch a jej 

komunikačného portálu visiteeuropa.com podporovala udržateľné turistické destinácie 

rekreačného rybolovu v Európe a cielenými informačnými kampaňami upozorňovala 

rybolovné podniky na potenciál týchto nových a udržateľných obchodných modelov 

a na príležitosti rastu, ktoré poskytujú; 

Vedomosti a zručnosti 

47. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby šírili informácie o Európskom 

portáli pre pracovnú mobilitu EURES prevádzkovanom Komisiou, ktorý uchádzačom 

o zamestnanie a zamestnávateľom poskytuje informácie o pracovných príležitostiach, 

zručnostiach a potrebnej odbornej príprave v oblasti tzv. modrých pracovných miest, 

a aby podporovali otvorené on-line kurzy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie alebo 

rekvalifikáciu v súvislosti s riadením cestovného ruchu a inovatívnou rybárskou 

turistikou; 

48. vyzýva Komisiu, aby v rámci Európskeho portálu pre malých podnikateľov vytvorila 

osobitný oddiel, ktorý by pomáhal podnikateľom/rybárom pri získavaní finančných 

prostriedkov na činnosti v oblasti cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom; 

49. zdôrazňuje potrebu zvyšovať informovanosť miestnych podnikateľov a poskytovať im 

odbornú prípravu zameranú na nové spoločné on-line platformy na propagáciu a predaj 

produktov súvisiacich s cestovným ruchom vrátane poznávacieho cestovného ruchu 

a nabádať ich, aby tieto prvky zapracovali do svojich podnikov s cieľom zabezpečiť, že 

zisky z diverzifikácie zostanú v miestnych komunitách. 
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