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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Bez spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva Európskej únie by nebolo možné 
dosiahnuť udržateľné riadenie rybného hospodárstva vo všetkých jeho rozmeroch, t. j. z 
hľadiska životného prostredia, z hospodárskeho a zo sociálneho hľadiska. Spoločná politika v 
oblasti rybného hospodárstva doposiaľ nepriniesla očakávané výsledky a Komisia sa 
zasadzuje o reformu tejto politiky, aby sa zabránilo pretrvávajúcemu prečerpávaniu populácií 
rýb, nadmernej kapacite flotíl a nízkej ziskovosti a nedostatočnej ekonomickej odolnosti 
značného množstvá flotíl. Preto je potrebné uskutočniť reformu niektorých častí s cieľom 
dosiahnuť celkový cieľ, ktorým je zabezpečenie činnosti rybolovu a akvakultúry, ktoré 
zaručia podmienky dlhodobej udržateľnosti životného prostredia a prispejú k dostupnosti 
ponuky potravín. 

Prepracovaná politika by mala byť zameraná na také využívanie živých morských 
biologických zdrojov, ktorým by sa obnovil a zachoval stav rybných zdrojov nad úrovňami, 
ktoré dokážu vytvárať maximálny udržateľný výnos. Takýto systém by sa mal zaviesť čo 
najskôr, pretože by to viedlo k celkovému zlepšeniu populácií, čo by prinieslo výrazné 
hospodárske a sociálne zlepšenie. Na druhej strane k dobrému stavu životného prostredia 
prispeje aj zníženie neželaných úlovkov, ukončenie odvrhovania úlovkov a zníženie 
nepriaznivých vplyvov na morské ekosystémy na minimum okrem iného prostredníctvom 
rozvoja selektívnych rybolovných zariadení.

Medzi kľúčové zásady spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva by mal naďalej 
patriť rovnaký prístup k vodám, ako aj ochrana morských biologických zdrojov, čiže zásady, 
ktoré musia zostať základným pilierom potrebným na dosiahnutie cieľov spoločnej politiky v 
oblasti rybného hospodárstva. Kľúčový význam pre zachovanie zdrojov majú najmä 
viacročné plány riadenia, ktoré umožnia riadiť využívanie zdrojov na udržateľnej úrovni. 
Okrem toho je naďalej potrebné základné riadenie flotíl s podrobnými stropmi celkovej 
rybolovnej kapacity pre každý členský štát. 

V rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva by sa mal podporovať 
environmentálny, hospodársky a sociálne udržateľný rozvoj udržateľného odvetvia 
akvakultúry. Udržateľná akvakultúra má potenciál prispieť k potravinovej bezpečnosti a rastu 
a tvorbe pracovných miest v pobrežných a vidieckych regiónoch, pokiaľ bude náležite riadená 
tak, aby sa poškodzovanie životného prostredia obmedzilo na minimum. Významný pokrok 
sa dosiahne, ak členské štáty vyvinú na základe strategických usmernení Únie vnútroštátne 
strategické plány na uľahčenie udržateľného rozvoja akvakultúry vo vzťahu k bezpečnosti 
podnikania v tomto odvetví a prístupu k vodám a priestoru. Podpora morskej sústavy 
chránených oblastí Natura 2000 je tiež zásadnou investíciou v tomto smere. Rozvoj 
akvakultúry má jasný európsky rozmer: strategické rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni môžu 
mať vplyv na rozvoj akvakultúry v susedných členských štátoch. Je nevyhnutné, aby členské 
štáty mali príležitosť vedieť, čo v oblasti budúceho rozvoja akvakultúry plánujú iné členské 
štáty.
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Na ďalšie finančné obdobie je pre spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva 
(financovanú prostredníctvom fondu pre rybné hospodárstvo) vyčlenená celková suma 6,68 
miliárd EUR. 

Spravodajca podporuje všeobecné orientačné smery navrhovanej reformy.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo ako gestorský výbor, aby Parlamentu 
navrhol prijať všeobecné orientačné smery návrhu Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

Výbor pre rozpočet poskytne podrobné hodnotenie rozpočtových aspektov vo svojom 
stanovisku k návrhu nariadenia o Európskom fonde pre námorné otázky a rybné 
hospodárstvo. V tomto stanovisku by sa mala riešiť aj otázka osobitného financovania 
maloobjemového rybolovu.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil 
do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre 
konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu1; opätovne 
pripomína, že v rámci nasledujúceho VFR 
sú potrebné dostatočné dodatočné zdroje, 
ktoré Únii umožnia splniť existujúce 
politické priority a nové úlohy stanovené 
v Lisabonskej zmluve, ako aj reagovať na 
neočakávané udalosti; vyzýva Radu, aby v
prípade, že s týmto prístupom nesúhlasí, 
jasne uviedla, ktorých z jej politických 
priorít alebo projektov sa možno úplne 
vzdať aj napriek ich preukázanej 
európskej pridanej hodnote;
______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. poukazuje na to, že očakávaný 
finančný vplyv návrhu je len orientačný 
údaj pre zákonodarný orgán a nemôže 
byť presne stanovený, kým sa nedosiahne 
dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2014 – 2020;
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