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NÁVRHY

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

Celkové hodnocení

A. zdůrazňuje skrovnost víceletého finančního rámce (VFR) navrženého na období 2014–
2020, neboť se jedná o relativní snížení prostředků ve srovnání se současným VFR na 
období 2007–2013; domnívá se, že krize by neměla být záminkou pro snižování rozpočtu 
Unie a že je nyní naopak ještě více zapotřebí mít solidní, podstatně posílený rozpočet, 
který umožní plnit cíle politiky EU, jimiž jsou podpora růstu a zaměstnanosti
a dodržování zásady hospodářské a sociální soudržnosti v rámci strategie EU 2020; 
vyzývá proto Radu, aby v tomto smyslu změnila návrh VFR na období 2014–2020 
předložený Komisí;

Obecné otázky týkající se odvětví rybolovu

B. připomíná, že rybolovné zdroje představují veřejný statek zásadního významu pro 
celosvětové zabezpečení potravin; upozorňuje, že odvětví rybolovu a akvakultury a s nimi 
spojené činnosti jsou často hlavním zdrojem obživy a udržitelné zaměstnanosti
v pobřežních, ostrovních a vzdálených regionech; zdůrazňuje, že reformovaná společná 
rybářská politika by měla sledovat sociální, hospodářské a environmentální cíle, 
realizované prostřednictvím řádného zachování a řízení rybolovných zdrojů a boje proti 
hospodářskému a sociálnímu úpadku, jenž postihuje mnoho pobřežních komunit, 
přičemž současně je třeba podporovat zaměstnanost, zlepšovat životní podmínky místních 
obyvatel a věnovat zvláštní zřetel odvětví drobného rybolovu, k čemuž bude po roce 2013 
zapotřebí dostatečných finančních zdrojů; uznává, že je třeba posílit koordinaci s politikou 
soudržnosti;

C. konstatuje, že návrh VFR na období 2014–2020 obsažený ve sdělení Komise s názvem 
„Rozpočet pro Evropu 2020“ počítá pro rybolov a námořní záležitosti s celkovou 
orientační dotací ve výši 6,685 miliardy EUR ve stálých cenách roku 2011 (Evropský 
námořní a rybářský fond, včetně tržních opatření + dohody o partnerství v odvětví 
rybolovu + regionální organizace pro řízení rybolovu), což představuje po dobu platnosti 
VFR na období 2014–2020 roční průměr ve výši 955 milionů EUR, tedy částku menší, 
než je částka stanovená na rok 2013, poslední rok současného VFR (984 milionů EUR); se 
znepokojením zdůrazňuje, že částky stanovené pro každý jednotlivý rok VFR na období 
2014–2020 jsou nižší než částka stanovená na rok 2013 v rámci současného VFR; 
připomíná, že Parlament ve svém usnesení ze dne 8. června 20111 nazvaném „Investování 
do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou
a inkluzivní Evropu“ požadoval nejméně 5% zvýšení úrovně prostředků přidělených na 
příští VFR oproti úrovni roku 2013;
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D. upozorňuje, že některé cíle navržené Komisí vyžadují větší finanční prostředky a že 
nebudou-li náležité prostředky poskytnuty, může být splnění těchto cílů ohroženo; k cílům 
Komise patří zejména napravit rozdíl mezi rybolovem a jinými odvětvími hospodářství, 
jenž panuje v oblasti inovací, podporovat přechod k odvětví rybolovu s omezeným 
dopadem, při němž budou odstraněny výměty a snížen dopad rybolovu na mořské 
ekosystémy, zajistit životaschopnost komunit závislých na pobřežním rybolovu
a podporovat diverzifikaci;

E. zdůrazňuje, že podobně jako odvětví zemědělství je odvětví rybolovu velmi zranitelné 
vůči krizím; chválí proto – po vzoru opatření plánovaných pro odvětví zemědělství –
vytvoření konkrétních mechanismů podpory, které bude možné využít v naléhavých 
případech, jako jsou např. přírodní pohromy, nucená zastavení některých činností
z důvodu obnovy populací nebo náhlá omezení přístupu k nezbytným základním vstupům; 

F. znovu potvrzuje, že z důvodu nepravidelnosti rybolovných činností, zapříčiněné řadou 
faktorů, zejména nepopiratelnými přírodními omezeními, je nutné zachovat pro toto 
odvětví náležité veřejné financování, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
Společenství;

Otázky týkající se strukturálních fondů, zejména Evropského námořního a rybářského 
fondu (EMFF)

G. domnívá se, že budoucí společný strategický rámec pro prostředky se sdíleným řízením, 
zejména budoucí Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), by měl zohlednit 
různorodost cílů těchto nástrojů financování; připomíná, že EMFF je odvětvový podpůrný 
fond, a přidělení prostředků z tohoto fondu nesmí v žádném případě záviset 
na ekonomickém postavení zeměpisné oblasti, v níž působí příjemce;

H. odmítá možnost zavést či posílit při využívání evropských fondů pravidla 
makroekonomické podmíněnosti; domnívá se, že země, které se dostanou do největších 
finančních potíží, a jejichž hospodářství je tudíž nejkřehčí, nelze dvojnásobně penalizovat, 
neboť mají omezený přístup k finančním prostředkům, jež jsou nezbytné pro jejich 
oživení a rozvoj, a neboť by se tím zpochybnila zásada soudržnosti;

I. zdůrazňuje význam EMFF pro období 2014–2020, neboť jeho finanční prostředky budou 
hlavním zdrojem financování budoucí společné rybářské politiky; upozorňuje, že pokud se 
stanoví nové cíle, politiky a priority, které budou mít dopad na mořské prostředí, musí pro 
ně být získány odpovídající finanční prostředky; odmítá, aby financování těchto nových 
cílů, politik a priorit (jako je integrovaná námořní politika) probíhalo na úkor fondů 
vyžadovaných pro rybářskou politiku;

J. vyzývá ke zjednodušení přístupu k prostředkům se sdíleným řízením, zejména k EMFF,
s cílem zjednodušit práci příjemcům a příslušným vnitrostátním orgánům a podporovat 
plné využití dostupných finančních prostředků; zastává názor, že je vhodné dávat přednost 
projektům, které předkládají integrovaná řešení a jsou v co nejširším měřítku výhodné pro 
všechny pobřežní komunity, spíše než těm, které jsou výhodné pouze pro omezený počet 
subjektů;

K. je znepokojen tím, že může dojít k odstranění stávajících veřejných nástrojů regulace trhů
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s produkty rybolovu a akvakultury; v zájmu zaručení lepší výnosnosti sektoru, stability 
trhů, zlepšení uvádění produktů rybolovu na trh a zvýšení přidané hodnoty rybolovu 
požaduje větší příspěvek společné organizace trhu pro produkty rybolovu a akvakultury,
k čemuž ovšem musí společná organizace trhu dostat nezbytné finanční prostředky;

L. doporučuje koordinovat stávající nástroje, zejména ve finanční oblasti, s cílem reagovat na 
konkrétní problémy odvětví drobného rybolovu a pobřežních společenství, jež jsou na 
něm nejvíce závislá;

M. zdůrazňuje, že zásadním nástrojem pro správné řízení tohoto odvětví je vědecký výzkum
v oblasti rybolovu, neboť je nezbytný pro poznání faktorů, které podmiňují vývoj 
rybolovných zdrojů, pro jejich kvantitativní hodnocení a pro rozvoj modelů, jež umožní 
předvídat jejich vývoj, ale i pro zlepšení lovných zařízení, plavidel a pracovních
a bezpečnostních podmínek rybářů; vyzývá proto k posílení financování rybolovného 
výzkumu v oblasti životního prostředí a v sociální a hospodářské oblasti;

N. zastává názor, že je nutné zlepšit shromažďování, zpracovávání a dostupnost biologických 
údajů tak, aby bylo zaručeno, že politika a řízení budou skutečně spočívat na znalostech; 
považuje proto za nezbytné posílit účast Unie v této oblasti a změnit povolenou maximální 
míru spolufinancování ze současných 50 % na nejméně 75 %;

O. domnívá se, že období biologického klidu představují důležitý a – jak se ukázalo – účinný 
prostředek zachování rybolovných zdrojů a nezbytný nástroj udržitelného řízení některých 
lovišť; uznává, že dodržováním období biologického klidu v určitých kritických stadiích 
životního cyklu druhů ryb lze dosáhnout toho, aby byl vývoj zdrojů uveden do souladu se 
zachováním rybolovné činnosti mimo období klidu; žádá proto, aby byla zavedena 
možnost finanční kompenzace rybářů v období nečinnosti;

P. zdůrazňuje, že současný stav rozvoje akvakultury v Evropě vyžaduje posílení výzkumu
a vývoje v této oblasti, což umožní plně využívat potenciál tohoto odvětví a současně 
bojovat proti některým jeho omezením, a tím zároveň přispět k jeho udržitelnosti;

Nejvzdálenější regiony

Q. zdůrazňuje význam odvětví rybolovu v této socioekonomické situaci, v oblasti 
zaměstnanosti a při podpoře hospodářské a sociální soudržnosti v nejvzdálenějších 
regionech, jejichž hospodářství čelí trvalým strukturálním omezením a jejichž možnosti 
hospodářské diverzifikace jsou omezené; požaduje zachování a posílení podpory 
Společenství poskytované odvětví rybolovu v nejvzdálenějších regionech – zejména 
pokud jde o program na uhrazení dodatečných nákladů, jež vznikají v důsledku okrajové 
polohy těchto oblastí – s cílem zajistit odbyt pro určené produkty rybolovu pocházející
z některých nejvzdálenějších regionů (rybolov podle programu POSEI); domnívá se v této 
souvislosti, že tento program by neměl být časově omezený, jelikož okrajová poloha 
těchto regionů je trvalým faktorem; lituje, že došlo k prudkému snížení celkových 
finančních prostředků určených v návrhu VFR na období 2014–2020 těmto regionům, 
přestože počet nejvzdálenějších regionů uznaných EU se bude v příštích letech zvyšovat,
a požaduje čisté navýšení těchto prostředků;
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Návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí
o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

R. vyzývá k tomu, aby interinstitucionální dohoda zajistila plnou účast Evropského 
parlamentu na jednáních o mezinárodních dohodách o rybolovu; naléhavě vyzývá, aby se 
zástupci Evropského parlamentu mohli s ohledem na pravomoci Parlamentu v oblasti 
dohod o rybolovu účastnit všech fází těchto jednání jako pozorovatelé, a to v pozici 
rovnocenné pozici zástupců členských států;

Otázky týkající se vnější dimenze společné rybářské politiky

S. je znepokojen relativní neúčinností dohod o partnerství v oblasti rybolovu, pokud jde
o podporu tohoto odvětví ve třetích zemích; zdůrazňuje, že v souladu s rozhodnutími 
Komise jsou prostředky přidělené na odvětvovou podporu v absolutním vyjádření příliš 
malé na to, aby přinášely očekávané výsledky; domnívá se proto, že je třeba přijmout 
opatření ke změně této situace a rovněž zlepšit účinnost odvětvové podpory a podporovat 
absorpci těchto finančních prostředků v třetích zemích.
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