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Úvod

Okrem výskumu v oblasti rybného hospodárstva sa všetky činnosti súvisiace s námornými 
záležitosťami a rybným hospodárstvom plne vykonávajú v rámci okruhu 2 Ochrana a riadenie 
prírodných zdrojov. Existujú dva hlavné nástroje. a) Európsky fond pre rybné hospodárstvo 
(EFRH) a b) tzv. „druhý nástroj“, ktorý zahŕňa všetky ostatné činnosti súvisiace so spoločnou 
politikou rybného hospodárstva (SPRH) vrátane medzinárodného rybolovu a morského práva. 
Celkový obraz v PNR na rok 2009 dotvára prípravná akcia a pilotný projekt na začatie 
implementácie európskej námornej politiky.

Na EFRH Komisia navrhuje vyčleniť 631,7 milióna EUR na viazané rozpočtové prostriedky a 
561,1 milióna EUR na výdavkové rozpočtové prostriedky, čo predstavuje + 3,1 % a + 24,5 % 
v porovnaní s rozpočtom na rok 2008. Relatívne vysoký nárast výdavkových rozpočtových 
prostriedkov možno vysvetliť hlavne skutočnosťou, že rozpočet na rok 2008 bol 
charakterizovaný nízkou úrovňou platieb, keďže všetky preddavky už boli zahrnuté 
v rozpočte na rok 2007. Navrhované výdavkové rozpočtové prostriedky v PNR na rok 2009 sa 
týkajú nových programov EFRH na roky 2007 – 2013 a vyrovnania splatných záväzkov 
v rozpočtových riadkoch, ktoré tvoria súčasť programov štrukturálnych fondov na roky 2000 
– 2006 (ukončenie finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH)).

Pre SPRH predstavuje výška navrhovaných rozpočtových prostriedkov celkom 297,8 milióna 
EUR na záväzky a 269,3 milióna na platby. Oproti roku 2008 to predstavuje pokles o 6 % 
v prípade záväzkov a 11 % v prípade platieb. Odráža to úsilie Komisie prispôsobiť rozpočtové 
prostriedky skutočnému plneniu na základe pozorovania z posledných rokov. K týmto údajom 
je potrebné doplniť 5,7 milióna EUR pre Agentúru pre kontrolu rybného hospodárstva 
Spoločenstva (CFCA). V porovnaní s rokom 2008 to predstavuje priemerné zníženie o 23 % 
pre všetky rozpočtové hlavy CFCA.

Výdavky na medzinárodné činnosti (194,3 milióna EUR na záväzky i platby) sú oproti roku 
2008 nižšie o 8 %. Toto zníženie spôsobili hlavne opätovne prerokované a upravené sumy 
v súvislosti s viacerými dohodami o partnerstve v oblasti rybného hospodárstva s tretími 
krajinami a nižšia požadovaná úroveň nepovinných príspevkov medzinárodným organizáciám 
v oblasti rybného hospodárstva. Väčšina požadovaných rozpočtových prostriedkov je určená 
na financovanie platných dohôd v oblasti rybného hospodárstva. Na predĺženie niektorých 
existujúcich dohôd v oblasti rybného hospodárstva, ktorých platnosť sa čoskoro skončí, a na 
niektoré nové dohody, ktoré sa majú prerokovať, sa určila v rezervnom riadku suma zhruba 
29 miliónov EUR. Zvyšná časť je určená na zabezpečenie účasti Spoločenstva v čoraz 
vyššom počte medzinárodných a regionálnych organizácií v oblasti rybného hospodárstva, 
ako aj na súvisiace prípravné práce.

Poznámky

V PNR na rok 2009 predstavuje výška celkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených na 
rybné hospodárstvo nadväznosť na predošlý rozpočtový rok, čo treba považovať za 
nepriaznivý vývoj, ak vezmeme do úvahy, že už v predošlých rozpočtoch prostriedky 
predstavovali minimum na to, aby sa mohli uskutočniť kroky, ktoré si vyžaduje pôsobenie 
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verejnej správy v záujme rozvoja ucelenej politiky rybného hospodárstva a námornej politiky 
Spoločenstva s dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie jej účinnosti.

V prípade odvetvia rybolovu zvýšený vonkajší ekonomický tlak cien pohonných hmôt ďalej 
stupňuje existujúci tlak z prebytku flotíl a vyčerpanej základne prírodných zdrojov 
zapríčinenej nadmerným rybolovom. V odvetví rybného hospodárstva sa pri súčasnej úrovni 
cien odhadujú náklady na pohonné hmoty na viac ako 30 % hodnoty výlovu rýb EÚ. Niektorí 
prevádzkovatelia, najmä menšie rybárske lode s vlečnými sieťami (trawlery), sú postihnutí 
najviac, keďže náklady na pohonné hmoty dosahujú až 50 % ich príjmov. V posledných 
rokoch naopak ceny rýb stagnovali alebo dokonca klesali, čo spôsobilo odvetviu výrazné 
straty a rybárom vo všeobecnosti kritické sociálne problémy.

Hoci Komisia navrhuje reštrukturalizovať odvetvie rybného hospodárstva v súlade so 
súčasnou makroekonomickou situáciou, budú potrebné konkrétne opatrenia na pomoc pri 
zabezpečení zachovania tých segmentov európskej flotily, ktoré sú najzraniteľnejšie, pričom 
treba zohľadniť hospodárske a sociálne dôsledky. V tejto súvislosti je naliehavo potrebné, aby 
sa dodatočná podpora odrazila na pomoci rybárom počas reštrukturalizácie odvetvia 
a výnimočných cien pohonných hmôt.

Táto podpora by mala pochádzať z SPRH, pričom by sa zvýšili rozpočtové prostriedky 
a platby, zaviedli by sa nové opatrenia sociálneho charakteru alebo iné výnimočné opatrenia 
zamerané na reštrukturalizáciu rybárskej flotily, na zníženie cien a závislosti od pohonných 
hmôt a poskytla by sa vyššia sociálna podpora rybárom, čím by odvetvie malo priaznivejší 
vplyv na životné prostredie, bolo by menej závislé od pohonných hmôt a zabezpečovalo by 
rybárom spravodlivú odmenu za ich úlovky. Spravodajca sa domnieva, že takéto výnimočné 
opatrenia by tiež mali viesť k rýchlejšej inovácii v odvetví a umožniť rybárom prispôsobiť sa 
reštrukturalizácii v odvetví a že v takomto výnimočnom čase sú absolútne nevyhnutné, 
rovnako ako súčasné opatrenia.

Komisia v PNR na rok 2009 znižuje položku určenú na spolufinancovanie kontrolných 
opatrení uskutočňovaných členskými štátmi o 3,1 % na základe skutočnosti, že táto položka 
nebola v predchádzajúcom rozpočte úplne využitá a že v roku 2008 sa majú uskutočniť určité 
technické podporné programy.

Toto zníženie môže v budúcnosti slúžiť ako určitý druh alibi na zakrytie nedostatočného 
riadenia v týchto krajinách, v ktorých sa nevyčlenili dostatočné zdroje na posilnenie kontrol 
rybného hospodárstva, právomoci, ktorú si urputne strážia a zároveň venujú malú pozornosť 
dôslednému plneniu svojich úloh, ktoré sú ich povinnosťou. Okrem toho toto zníženie nie je 
v súlade s osobitnou správou Dvora audítorov č. 7/20071, ktorá zdôrazňuje, že členské štáty 
by mali vytvoriť nástroje analytického plánovania a následnej kontroly v súvislosti s ich 
inšpekčnými činnosťami, čo im umožní zabezpečiť primeranú úroveň celkovej kontroly 
a optimálne využitie zdrojov.

Vzhľadom na svoju osobitú povahu si mimoriadnu pozornosť vyžadujú najvzdialenejšie 
regióny, aby sa vyvážili výrazné nevýhody vyplývajúce z ich izolovanosti a prírodných 

                                               
1 Osobitná správa č. 7/2007 o systémoch kontrol, inšpekcií a sankcií týkajúcich sa pravidiel zachovania zdrojov 
rybného hospodárstva Spoločenstva spolu s odpoveďami Komisie. Úradný vestník EÚ C 317, 28.12.2007.
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podmienok. Rada schválila mechanizmus finančnej podpory na rok 2008 vo výške 
15 miliónov EUR, čo nezodpovedá sume 17 miliónov EUR, ktorú schválil Európsky 
parlament, a preto sa táto suma musí vrátiť na pôvodnú úroveň. Súčasný právny rámec sa tiež 
musí upraviť, aby zohľadnil toto zvýšenie.

Námorná politika predstavuje jeden zo strategických cieľov Únie. Jej zámerom je dosiahnuť, 
aby sa zblížili rozličné iniciatívy v oblasti námornej dopravy, cestovného ruchu, rybolovu, 
ochrany životného prostredia, zachovania prírodných zdrojov a výskumu a rozvoja a aby mali 
umocňujúci účinok na rozvoj námornej politiky Únie.

Je potrebné pripraviť priestor na rozvoj tejto novej integrovanej politiky v námornej oblasti. 
To znamená, že je potrebné vyčleniť príslušné finančné zdroje na začatie prípravných iniciatív 
s cieľom pokračovať vo vykonávaní už začatej prípravnej akcie venovanej námornej politike 
a pilotného projektu zameraného na vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov 
v námornej politike. Je preto nanajvýš vhodné, že príslušné rozpočtové položky sa začlenili 
do rozpočtu na rok 2009, čím sa zaručí, že tieto iniciatívy nebudú v roku 2009 pozastavené.

Spravodajca v tejto súvislosti vyjadruje obavu, že nová námorná politika Európskej únie by sa 
mohla rozvíjať na úkor existujúcich prioritných oblastí SPRH, pokiaľ ide o príslušné 
rozpočtové zdroje. Poskytnutá suma vo výške 6 miliónov EUR na druhý rok vykonávania 
prípravnej akcie (4,1 milióna EUR) a pilotného projektu (1,9 milióna EUR) nie je dostačujúca 
na pokrytie všetkých aspektov zavedenia novej námornej politiky Európskej únie. 
V budúcnosti si to vyžaduje primerané financovanie viac než jedným rozpočtovým riadkom.

NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta návrh rozpočtu na rok 2009 pre oblasť rybného hospodárstva a námornej politiky 
napriek skutočnosti, že zdroje, o ktorých sa rozhodlo v rámci finančného výhľadu na roky 
2007 – 2013, sú nedostatočné na pokrytie potrieb odvetvia rybného hospodárstva v čase 
pokračujúcej krízy v odvetví rybolovu, ktorá sa vyznačuje zvýšenými nákladmi, najmä na 
pohonné hmoty, nižším výlovom a nižšími príjmami;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na naliehavé opatrenia, ktoré pomôžu zabezpečiť 
prežitie rybárov a zachovanie tých segmentov európskej rybárskej flotily, ktoré sú 
najzraniteľnejšie, v súlade s týmto uznesením;

3. víta pokračovanie prípravnej akcie venovanej námornej politike a pilotného projektu 
zameraného na vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov v námornej politike 
v rozpočte na rok 2009, čím sa zaručí, že tieto iniciatívy nebudú v roku 2009 pozastavené;

4. vyjadruje obavy zo zníženia rozpočtových prostriedkov určených na spolufinancovanie 
kontrolných opatrení uskutočňovaných členskými štátmi; domnieva sa, že SPRH sa môže 
dôsledne vykonávať len v prípade, ak členské štáty budú úplne vykonávať kontroly 
rybného hospodárstva;

5. vyjadruje obavu, že nová námorná politika Európskej únie by sa mohla rozvíjať na úkor 
existujúcich prioritných oblastí SPRH, pokiaľ ide o rozpočtové zdroje; navrhované zdroje 



PE404.475v01-00 6/6 PA\714147SK.doc

SK

nie sú dostačujúce na pokrytie všetkých aspektov zavedenia novej námornej politiky 
Európskej únie; v budúcnosti si táto politika žiada primerané financovanie viac než 
jedným rozpočtovým riadkom.
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