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Úvod

S výjimkou výzkumu v oblasti rybolovu se všechny činnosti v oblasti námořních záležitostí a 
rybolovu provádějí plně v rámci okruhu 2 „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“.
K dispozici jsou dva hlavní nástroje: a) Evropský rybářský fond (ERF) a b) tzv. „druhý 
nástroj“, který pokrývá veškeré ostatní činnosti související se společnou rybářskou politikou 
(SRP), včetně mezinárodního rybolovu a mořského práva. Repertoár akcí obsažených v PNR 
na rok 2009 doplňují přípravná akce a pilotní projekt k zahájení provádění evropské námořní 
politiky.

Pro ERF navrhuje Komise 631,7 milionů EUR v prostředcích na závazky a 561,1 milionu 
EUR v prostředcích na platby, což představuje oproti rozpočtu na rok 2008 zvýšení o 3,1 %, 
resp. 24,5 %. Důvodem poměrně velkého zvýšení prostředků na platby je především 
skutečnost, že se rozpočet na rok 2008 vyznačoval nízkou úrovní plateb, protože všechny 
zálohové platby byly již zahrnuty do rozpočtu na rok 2007. Prostředky na platby navrhované 
v PNR na rok 2009 se týkají nových programů ERF na období 2007–2013 a splacení 
zbývajících závazků v položkách, které byly součástí programů strukturálních fondů v období 
2000–2006 (dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR)).

Celková výše prostředků navrhovaných pro SRP činí 297,8 milionu EUR v prostředcích na 
závazky a 269,3 milionu EUR v prostředcích na platby. Oproti roku 2008 tak dochází ke 
snížení o 6 %, resp. 11 %. Tímto způsobem se projevuje úsilí Komise upravit výši 
rozpočtových prostředků podle skutečného čerpání v posledních letech. K těmto částkám je 
nutno přidat 5,7 milionu EUR pro Agenturu Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA). 
Oproti roku 2008 to představuje průměrné snížení o 23 % u všech hlav rozpočtu CFCA.

Výdaje na mezinárodní činnosti (ve výši 194,3 milionu EUR souhrnně na závazky i na platby)
se oproti roku 2008 snižují o 8 %. Hlavní podíl na tomto snížení má skutečnost, že byly nově 
sjednány a upraveny částky u několika dohod o partnerství v oblasti rybolovu se třetími 
zeměmi a že je třeba méně prostředků na nepovinné příspěvky placené mezinárodním 
rybolovným organizacím. Většina požadovaných prostředků je určena k financování platných 
dohod o rybolovu. Na obnovení některých stávajících dohod o rybolovu, jejíchž platnost brzy 
skončí, a na některé nové dohody, které mají být sjednány, je do rezervní položky zapsána 
částka přibližně 29 milionů EUR. Zbytek prostředků je určen na zajištění zapojení 
Společenství do stále rostoucího počtu mezinárodních a regionálních rybolovných organizací 
a také na s tím související přípravné práce. 

Poznámky

Celkový příděl prostředků na rybolov v PNR na rok 2009 znamená kontinuitu vzhledem 
k předchozímu rozpočtovému roku, což je nutno pokládat za negativní jev, protože rozpočty 
minulých let již představovaly pouze nezbytné minimum k provádění kroků, které musí 
orgány veřejné správy činit, aby prováděly koherentní rybářskou a námořní politiku se zdroji, 
které nutně potřebují k tomu, aby byla tato politika efektivní.

Na rybářství dopadá rostoucí vnější ekonomický tlak v podobě zvyšování ceny paliv, a to 
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vedle stávajících tlaků, které vytváří nadměrná kapacita loďstva a ubývající základna 
rybolovných zdrojů v důsledku příliš vysokého odlovu. V odvětví rybolovu se při současných 
cenách odhaduje, že náklady na palivo tvoří přes 30 % hodnoty vykládek ryb v EU. Některé 
subjekty, zejména přepravci, jsou současnou velice vážně poškozováni, náklady na palivo 
totiž mohou pohltit až 50 % jejich příjmů. Proti tomu dochází v posledních letech ke stagnaci 
či dokonce k poklesu cen ryb a důsledkem toho jsou značné ztráty v odvětví a vážné sociální 
problémy, v nichž se obecně rybáři ocitají. 

Ačkoli Komise navrhuje restrukturalizovat odvětví rybolovu způsobem odpovídajícím 
současné makroekonomické situaci, jsou zapotřebí konkrétní opatření, která pomohou zajistit 
přežití těch částí evropského loďstva, které jsou nejvíce ohroženy, a přitom se vypořádat s
ekonomickými a sociálními dopady. V této souvislosti je naléhavě třeba další podpory, která 
umožní pomoci rybářům v průběhu restrukturalizace odvětví a v době mimořádně vysokých 
cen paliv.

Tato podpora by měla přijít ze SRP, a to zvýšením prostředků a plateb; nová opatření sociální 
povahy nebo jiná mimořádná opatření by měla mít za cíl restrukturalizovat rybářské loďstvo, 
snížit ceny paliv a závislost na nich a poskytnout rybářům větší sociální podporu, změnit 
odvětví tak, aby bylo ohleduplnější k životnímu prostředí a méně závislé na palivu, a 
zabezpečit rybářům spravedlivý příjem za jejich úlovky. Navrhovatel se domnívá, že taková 
mimořádná opatření by měla také vést k větší inovaci v odvětví a měla by rybářům umožnit 
přizpůsobit se restrukturalizaci odvětví a že jsou v mimořádné době, kterou zažíváme, 
naprosto nezbytná.

PNR Komise na rok 2009 snižuje prostředky v bodu určeném ke spolufinancování 
kontrolních opatření prováděných členskými státy o 3,1 % se zdůvodněním, že tento bod 
nebyl v předchozím rozpočtu plně vyčerpán a že v roce 2008 mají být uskutečněny konkrétní 
programy technické pomoci.

Toto snížení může v budoucnu sloužit jako jakési alibi k zakrytí špatného hospodaření těch 
zemí, které nevyčleňují dostatečné zdroje na posílení kontrol rybolovu, tj. na pravomoc, 
kterou si žárlivě střeží, přitom však málo dbají na to, aby uspokojivě plnily své úkoly, což je 
jejich právní povinností. Mimoto není toto snížení v souladu se zvláštní zprávou Účetního 
dvora 7/20071, v níž se zdůrazňuje, že členské státy by měly vyvinout nástroje pro analýzu, 
programování a monitorování svých inspekčních činností, které jim umožní zajistit dostatečný 
celkový kontrolní tlak a optimální využití zdrojů.

Zvláštní pozornost je s ohledem na jejich specifické charakteristiky třeba věnovat 
nejvzdálenějším regionům ve snaze kompenzovat velká znevýhodnění, která vyplývají 
z jejich izolovanosti a přírodních podmínek. Rada schválila mechanismus finanční podpory 
pro rok 2008 ve výši 15 milionů EUR, což neodpovídá částce 17 milionů EUR, kterou 
odhlasoval Evropský parlament, a proto je zřejmé, že tuto částku bude nutno obnovit. Bude 
také třeba upravit stávající právní rámec tak, aby odrážel takové zvýšení.

Námořní politika je jedním ze strategických cílů Unie. Směřuje k tomu, aby se sbližovaly 

                                               
1 Zvláštní zpráva č. 7/2007 o systémech kontroly, inspekce a sankcí týkajících se pravidel pro zachování 
rybolovných zdrojů Společenství, spolu s odpověďmi Komise. Úřední věstník C 317, 28.12.2007.



PA\714147CS.doc 5/5 PE404.475v01-00

CS

různé iniciativy v oblasti námořní dopravy, cestovního ruchu, rybolovu, životního prostředí, 
ochrany přírodních zdrojů a výzkumu a vývoje a vytvářely multiplikační efekt s cílem 
vypracovat námořní politiku Evropské unie. 

Je třeba připravit půdu pro vytvoření této nové integrované politiky pro mořské prostředí. 
Znamená to, že musí být k dispozici odpovídající finanční zdroje k zahájení přípravných 
iniciativ a k pokračování již zahájené přípravné akce týkající se námořní politiky a pilotního 
projektu sítí a osvědčených postupů v námořní politice. Je proto velmi žádoucí, aby byly 
odpovídající rozpočtové položky zapsány do rozpočtu na rok 2009, a tak bylo zajištěno, že 
tyto iniciativy nebudou v roce 2009 zablokovány.

Navrhovatel v této souvislosti vyjadřuje obavu, že by se námořní politika Evropské unie, 
pokud se týká rozpočtového financování, mohla vytvářet na úkor stávajících prioritních 
oblastí SRP. Částka 6 milionů EUR přidělená na druhý rok provádění přípravné akce (4,1 
milionu EUR) a pilotního projektu (1,9 milionu EUR) není dostatečná k pokrytí všech aspektů 
zahájení nové námořní politiky Evropské unie. V budoucnu je nutné přidělit pro tento účel 
odpovídající finanční prostředky ve více než jedné rozpočtové položce.

NÁVRHY

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

1. vítá návrhy pro rozpočet pro rybářskou a námořní politiku na rok 2009 i přesto, že zdroje 
schválené ve finančním výhledu na období 2007–2013 nestačí k pokrytí potřeb odvětví 
rybolovu v době pokračující krize v rybářství, která se vyznačuje zvýšenými náklady, 
zejména na palivo, menšími úlovky a nižšími příjmy;

2. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy naléhavých opatření, která pomohou zajistit přežití 
rybářů a těch částí evropského loďstva, které jsou nejvíce ohroženy, v souladu s tímto 
usnesením;

3. vítá pokračování přípravné akce týkající se námořní politiky a pilotního projektu sítí a 
osvědčených postupů v námořní politice v rozpočtu na rok 2009, čímž bude zajištěno, že 
tyto iniciativy nebudou v roce 2009 zablokovány;

4. vyjadřuje své znepokojení nad škrty u prostředků přidělených na spolufinancování 
kontrolních opatření, která provádějí členské státy; domnívá se, že SRP lze řádně provádět, 
pouze pokud budou členské státy v plném rozsahu plnit své povinnosti v oblasti kontrol 
rybolovu;

5. vyjadřuje obavu, že by se námořní politika Evropské unie, pokud se týká rozpočtového 
financování, mohla vytvářet na úkor stávajících prioritních oblastí SRP; navrhované 
finanční prostředky nejsou dostatečné k pokrytí všech aspektů nové námořní politiky 
Evropské unie; v budoucnu bude taková politika vyžadovat odpovídající finanční 
prostředky z více než jedné rozpočtové položky.


	714147cs.doc

