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Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo

Návrh Európskeho fondu pre námorníctvo a rybárstvo (EFNR) (COM(2011) 804 v konečnom 
znení), ktorý nahradí súčasný Európsky fond pre rybné hospodárstvo, je hlavný prvok balíka 
reforiem SRP. Prostredníctvom návrhu nariadenia sa sprístupní 6,567 miliardy EUR na 
podporu: 1) rozvoja rybárstva, akvakultúry a rybolovných oblastí, 2) kontrolných opatrení 
a opatrení na presadzovanie, 3) zberu údajov, 4) integrovanej námornej politiky a 5) vývoja 
technických a administratívnych prostriedkov na podporu vykonávania SRP.

Spoločná rybárska politika je v súčasnosti predmetom veľmi potrebnej reformy a je 
nevyhnutné navrhnúť EFNR tak, aby podporoval novú SRP s cieľom zabezpečiť trvalo 
udržateľné rybné hospodárstvo. Reforma SRP a jej finančného nástroja poskytuje 
rozhodujúcu príležitosť na odstránenie dotácií, ktoré prispievajú k nadmernému rybolovu, 
a na ich použitie na podporu prechodu ku skutočne trvalo udržateľnému rybnému 
hospodárstvu a dosiahnutiu zdravých morských ekosystémov.

Európske rybolovné oblasti patrili medzi najproduktívnejšie na svete, výsledkom tridsiatich 
rokov spoločnej rybárskej politiky (SRP) je však vážne zníženie populácie rýb, zhoršenie 
ekosystému a poškodenie druhov, biotopov a oblastí (63 % odhadovaných zásob rýb je 
nadmerne vylovených v Atlantickom oceáne, 82 % v Stredozemnom mori a 4 zo 6 zásob rýb 
v Baltskom mori). Európska komisia uznala, že nadmerná kapacita je jedným z hlavných 
stimulov nadmerného rybolovu a že dotácie prispeli k tejto nerovnováhe prostredníctvom 
umelého zachovania nadmernej kapacity rybolovu. Potvrdzuje sa to v správe Európskeho 
dvora audítorov za rok 2011, pričom sa v nej uvádza, že nadmerná kapacita flotily podporuje 
znižovanie zásob rýb, ohrozuje prosperitu našich morí a životaschopnosť rybolovných 
spoločenstiev.

V návrhu sa predpokladá spojenie finančných zdrojov na opatrenia v oblasti rybného 
hospodárstva a akvakultúry, ako aj na kontrolu a presadzovanie, zber údajov a integrovanú 
námornú politiku. Začlenenie týchto kedysi samostatných finančných položiek do jedného 
finančného nástroja môže zjednodušiť správu prostredníctvom jednotných pravidiel 
a postupov a prispieť k účinnejšiemu a efektívnejšiemu rozdeleniu dostupných zdrojov.

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby bolo financovanie dostupné len pre členské štáty, ktoré 
dodržiavajú ciele a pravidlá SRP, najmä rámec pre kontrolu, nariadenia o rybolove NNN 
a zbere údajov, a súčasne v súvislosti s finančnou pomocou stanovuje podmienku, že 
prevádzkovatelia musia dodržiavať SRP. Návrh obsahuje veľký počet opatrení, ktoré môžu 
prispieť k väčšej úrovni trvalej udržateľnosti odvetvia rybného hospodárstva, vrátane opatrení 
na podporu ľudských zdrojov a sociálneho dialógu, uľahčenie diverzifikácie a tvorby 
pracovných miest, a vytvorenie a riadenie miestnych iniciatív zdola nahor na podporu oblastí 
rybolovu, miestnych stratégií rozvoja a miestnych partnerstiev.

Návrh obsahuje takisto opatrenia na podporu biodiverzity vrátane riadenia, obnovy 
a monitorovania oblastí sústavy Natura 2000 a chránených morských oblastí. Vylučuje 
finančnú podporu na výstavbu nových prístavov, nových vykládkových miest a nových 
predajných sál, ako aj pomoc na výmenu motorov, a tak predstavuje krok vpred pri riešení 
otázky dotácií pre rybné hospodárstvo v súvislosti s nadmernou kapacitou. Návrh takisto 
obsahuje ustanovenia, ktoré zlepšia transparentnosť a informovanie verejnosti, zber a prenos 
údajov, ako aj kontrolu a presadzovanie, aj keď nie sú prispôsobené regionálnym a miestnym 
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podmienkam.

Návrh však nie je úspešný, pokiaľ ide o veľmi potrebný štrukturálny posun k zabezpečeniu, 
aby sa verejná pomoc používala výlučne na zabezpečenie trvalo udržateľného rybného 
hospodárstva. V skutočnosti by sa mohla prevažná väčšina dostupných finančných 
prostriedkov opäť prideliť opatreniam, ktoré často nezvýhodňujú celé odvetvie rybolovu 
alebo spoločnosť všeobecne, ale len niektorých konkrétnych prevádzkovateľov. Drobný 
rybolov, maloobjemový pobrežný rybolov, ako aj posun k prístupu založenému na 
ekosystéme sa zohľadňujú len v obmedzenom rozsahu.

Návrh sa nezaoberá finančnou pomocou, ktorá prispieva k zachovaniu existujúcej nadmernej 
kapacity, a pokiaľ ide o finančnú pomoc pre flotily, plavidlá a výstroj, mal by stanoviť 
podmienku primeraného posúdenia rybolovnej kapacity v súvislosti s dostupnými 
možnosťami rybolovu. Návrh sa týka aj pomoci na zavedenie systémov prevoditeľných 
rybolovných povolení, aj keď mnoho zainteresovaných strán a členských štátov nesúhlasí 
s povinnými prevoditeľnými rybolovnými povoleniami ako jedinou možnosťou. Každá 
pomoc na zavedenie systémov riadenia rozdelenia rybolovných možností by sa mala 
zameriavať na systémy zamerané na zainteresované strany/systémy spoločného riadenia 
podľa rybolovných oblastí.

Pomoc pre investície na palube alebo do prístavov na dosiahnutie čo najlepšieho využitia 
nežiaducich úlovkov komerčných zásob rýb alebo ich umiestnenia na trh oslabí očakávaný 
následok povinnosti vyložiť úlovok, a to cielenejší, selektívnejší a udržateľnejší rybolov.
Finančné prostriedky by sa nemali poskytnúť na obchodovanie s nežiaducim úlovkom, ale na 
zníženie miery úhynu nežiaducich úlovkov, napr. prostredníctvom výskumu v oblasti 
selektívnejších a ekologickejších výstrojov/postupov.

V návrhu sa navyše uvádzajú rôzne opatrenia, ktoré nekriticky podporujú a rozvíjajú 
akvakultúru bez ohľadu na environmentálne a sociálne aspekty.


