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NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že 70 miliónov obyvateľov EÚ je závislých od odvetvia rybolovu; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby podporovali činnosti v oblasti výskumu a vývoja 
s cieľom vytvoriť konkurencieschopnejšie, udržateľné a moderné odvetvie rybného 
hospodárstva; upozorňuje, že konsolidované politiky Spoločenstva, ako sú 
poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktoré tvoria základ ekonomiky EÚ, najmä na 
okraji Únie, si vyžadujú príslušnú a cielenú vedeckú podporu; zdôrazňuje, že tradičné 
spôsoby riešenia problémov špecifických pre daný sektor, ako sú vplyv na životné 
prostredie, dodávky krmiva, zdravotná kontrola a integrácia pobrežných oblastí, už dávno 
prestali byť hlavným a najdôležitejším zdrojom riešení; odporúča, aby finančný rámec 
umožnil financovanie prístrojov a zariadení na vedecký výskum v oblasti rybného 
hospodárstva v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;

2. považuje za nevyhnutné dosiahnuť jeden z cieľov zelenej knihy, t. j. budúci rozpočet EÚ 
musí byť zameraný na nástroje s „pridanou hodnotou“ a „viac orientovaný na výsledky“; 
zastáva názor, že hoci je excelentnosť v oblasti vedy základným kritériom, existujú 
odvetvia, ako je odvetvie rybného hospodárstva, v ktorých je aplikovaný výskum 
nevyhnutný v záujme definovania a uplatňovania opatrení riadenia; poukazuje na to, že 
nové ciele spoločnej politiky rybného hospodárstva, založené na ekosystémovom prístupe 
a maximálne udržateľnom výnose, si vyžadujú multidisciplinárne a miestne znalosti 
a hodnotenia, ktoré umožnia vyvodiť rýchle závery, od ktorých závisí nespočetné 
množstvo obchodných rozhodnutí, pracovných miest a opatrení týkajúcich sa morských 
ekosystémov;

3. v tejto súvislosti dúfa, že zelená kniha prinesie zmenu v súčasnej vedeckej politike, pokiaľ 
ide o rybné hospodárstvo, pretože čistá snaha o excelentnosť v tomto odvetví viedla k 
zanedbaniu kľúčových kapitol, ako je znalosť druhov a ich správania z hľadiska ich 
využitia flotilami, a ich súvislosť s riadiacimi opatreniami, čo mnohých vedeckých 
pracovníkov viedlo k tomu, aby sa odklonili od aplikovaného výskumu v oblasti rybného 
hospodárstva a mladých výskumných pracovníkov, aby zamietli túto oblasť, čo môže 
spôsobiť vážny nedostatok odborného personálu v čase, keď to bude najviac potrebné, 
vzhľadom na stav populácií rýb;

4. zastáva názor, že osobitné rozpočtové prostriedky vyčlenené na výzvy na podávanie 
návrhov v rámci nového rámcového programu a činností, ktoré z toho vyplývajú, by 
pomohli prekonať mnohé slabé miesta a nedostatky týchto sektorov a prispeli by tiež k 
vytváraniu silnejšej pozície výskumných pracovníkov v oblasti rybného hospodárstva a 
akvakultúry; zdôrazňuje tiež, že vybudovanie silnej základne pre výskum a inovácie tak 
na európskej úrovni, ako aj v členských štátoch, by pomohlo ďalšiemu rozvoju 
a stimulácii udržateľného rybolovu a akvakultúry a učinilo by ich 
konkurencieschopnejšími, stabilnejšími a lepšie vybavenými pre splnenie ekologických 
cieľov, aby bola zabezpečená nezávislosť európskeho sektora rybolovu vo vzťahu voči 
zvyšku sveta, ako aj zaručená životaschopnosť morských ekosystémov a prosperita 
odvetvia rybného hospodárstva;
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5. zdôrazňuje, že pretrvávajú závažné nedostatky v našich znalostiach o stave morských 
ekosystémov, rybolovných zdrojov a spoľahlivých vedeckých údajov o cieľových i 
necieľových druhoch vrátane hlbokomorských druhov, a preto je potrebné posilniť 
viacrozmerové a prierezové úsilie v oblasti výskumu v tejto oblasti v záujme náležitej 
regulácie rybolovu, a to najmä pri implementovaní ekosystémového prístupu; zdôrazňuje, 
že na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutná spolupráca a koordinácia medzi vedeckými 
tímami a inštitúciami EÚ, ako aj spolupráca medzi vedeckými tímami EÚ a ich partnermi 
mimo Spoločenstva; domnieva sa tiež, že je potrebné podporiť spoluprácu medzi 
rybolovnými oblasťami v záujme výmeny najlepších postupov a znalostí; vyzýva 
príslušný podnikateľský sektor na správnu a efektívnu realizáciu výsledkov výskumu;
domnieva sa, že priamo zapojené zúčastnené strany, ako aj široká verejnosť, by mali byť 
lepšie informované o spustených výskumných programoch a o ich výsledkoch; 

6. víta skutočnosť, že zelená kniha zdôrazňuje potrebu výskumu, ktorý prispeje k zlepšeniu 
schopnosti inovácie a konkurencieschopnosti, čo spolu s koordináciou opatrení 
navrhovaných v EFRH môže otvoriť nové možnosti pre rybárske podniky, pokiaľ ide 
o investície do rozvoja novej, udržateľnejšej rybolovnej techniky, ako sú nové zariadenia, 
plavidlá, ktoré spôsobujú menšie znečistenie, sú bezpečnejšie a pohodlnejšie, a opatrenia 
zamerané na zlepšenie využívania a oceňovania produktov rybolovu;

7. domnieva sa, že je potrebná účinnejšia koordinácia medzi rámcovými programami pre 
výskum, nástrojmi Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a ostatnými európskymi 
programami;

8. domnieva sa, že pre konkurencieschopnosť EÚ bude rozhodujúce zvýšiť účasť podnikov v 
ďalšom rámcovom programe; vyjadruje presvedčenie, že organizácie rybárov a regionálne 
poradné rady by takisto mali mať možnosť uchádzať sa o malé, prakticky orientované 
projekty; 3. domnieva sa, že pre konkurencieschopnosť EÚ bude rozhodujúce zvýšiť 
účasť podnikov v ďalšom rámcovom programe; vyjadruje presvedčenie, že rôzne 
zainteresované strany, ako  napríklad mimovládne organizácie, organizácie rybárov 
a regionálne poradné rady by takisto mali mať možnosť uchádzať sa o malé, prakticky 
orientované projekty;

9. konštatuje, že rámcové výskumné programy sú primárne zamerané na základný prieskum, 
ktorý si vyžaduje výskumné programy financované z osobitných a dostatočných 
prostriedkov na výskum v oblasti rybolovu a akvakultúry v záujme zachovania sektoru a 
environmentálnych a hygienických podmienok produktov rybolovu uvádzaných do 
potravinového reťazca;

10. zdôrazňuje, že cieľom spoločnej politiky rybného hospodárstva je zabezpečiť 
udržateľnosť rybolovu, preto je potrebné financovať výskum a vývoj nových technológií 
zameraných napríklad na väčšiu selektívnosť rybárskych plavidiel alebo na zníženie 
spotreby pohonných hmôt ich motormi;

11. zastáva názor, že súčasné nástroje financovania výskumu a inovácií v EÚ nie sú 
dostatočne prispôsobené potrebám výskumu v odvetví rybného hospodárstva 
a akvakultúry; zdôrazňuje, že úplná odpoveď na výzvy a potreby, ktorým toto odvetvie 
čelí, si vyžaduje prispôsobenie týchto nástrojov tak, aby v nich boli zohľadnené jeho 
špecifické vlastnosti, najmä v oblasti aplikovaného výskumu;
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12. domnieva sa, že sa musí podporiť aj rozvoj flotily s cieľom vytvoriť udržateľné rybné 
hospodárstvo a vhodné podmienky pre maloobjemový rybolov, čo je dôvod, prečo sa 
nový finančný rámec musí zameriavať na výskum a inovácie v tejto oblasti;

13. konštatuje, že využívanie štrukturálnych fondov na investovanie do výskumnej 
infraštruktúry prispieva k odstraňovaniu rozdielov vo vedeckých kapacitách medzi 
členskými štátmi a k zlepšovaniu účasti niektorých členských štátov a regiónov na 
výskumných programoch Spoločenstva;

14. konštatuje, že udržateľnosť primárnej výroby potravín a ostatných námorných činností 
v spoločných moriach závisí od spojených prístupov so susednými krajinami; zdôrazňuje 
potrebu budovania väčšej vedeckej kapacity v susedných krajinách založenej na lepšej 
koordinácii spoločného strategického rámca s nástrojmi susedskej politiky EÚ.



PE464.738v03-00 6/6 AD\872325SK.doc

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 12.7.2011

Výsledok záverečného hlasovania: +:
–:
0:

21
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, 
João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Carl 
Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel 
Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio 
Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Chris Davies, Estelle Grelier, Raül Romeva i Rueda, Nikolaos 
Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Ioannis A. Tsoukalas


