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NÁVRHY

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

Celkové posúdenie

A. poukazuje na nedostatočnosť navrhnutého viacročného finančného rámca (VFR) na roky 
2014 – 2020, ktorý v skutočnosti predstavuje v porovnaní so súčasným VFR 2007 – 2013 
relatívne zníženie; domnieva sa, že kríza nemôže byť argumentom na znižovanie rozpočtu 
EÚ, ale práve naopak, posilňuje potrebu silného, výrazne vyššieho rozpočtu, ktorý umožní 
dosiahnuť politické ciele EÚ, t. j. podporu rastu a zamestnanosti, a realizovanie zásady 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti, v rámci stratégie Európa 2020; preto žiada, aby Rada 
zodpovedajúcim spôsobom zmenila návrh VFR 2014 – 2020 predložený Komisiou;

Všeobecné otázky týkajúce sa sektora rybolovu

B. pripomína, že rybolovné zdroje sú verejným statkom, ktorý je životne dôležitý pre 
celosvetovú potravinovú bezpečnosť; upozorňuje na skutočnosť, že sektor rybného 
hospodárstva a akvakultúry a s ním súvisiace činnosti sú často hlavným zdrojom obživy 
a udržateľnej zamestnanosti v pobrežných, ostrovných a odľahlých regiónoch; zdôrazňuje, 
že zreformovaná spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva by mala plniť sociálne, 
hospodárske a environmentálne ciele, ktoré zahŕňajú adekvátnu ochranu a riadenie 
zdrojov rybného hospodárstva a zastavenie hospodárskeho a sociálneho úpadku, ktorý 
ovplyvňuje mnohé pobrežné spoločenstvá, ako aj zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie 
životných podmienok miestneho obyvateľstva, pričom osobitnú pozornosť treba venovať 
sektoru drobného rybolovu, čo si po roku 2013 vyžiada zodpovedajúce finančné zdroje; 
uznáva potrebu lepšej koordinácie s politikou súdržnosti;

C. konštatuje, že návrh viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 uvedený 
v oznámení Komisie s názvom Rozpočet stratégie Európa 2020 predpokladá celkové 
orientačné dotácie vo výške 6,685 miliardy EUR na rybné hospodárstvo a námorné otázky 
v stálych cenách z roku 2011 (Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo, 
opatrenia na trhu, dohody o partnerstve v sektore rybolovu (DPR) a regionálna 
organizácia pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO), čo predstavuje každoročne 
v priemere 955 miliónov EUR na obdobie platnosti VFR 2014 – 2020, t. j. nižšiu sumu 
v porovnaní so sumou predpokladanou na rok 2013, ktorý je posledným rokom súčasného 
VFR (984 miliónov EUR); so znepokojením upozorňuje, že sumy predpokladané na 
každý rok VFR 2014 – 2020 sú vždy nižšie ako suma predpokladaná na rok 2013 v rámci 
súčasného VFR; pripomína, že Parlament vo svojom uznesení z 8. júna 20111 s názvom 
Investovanie do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre 
konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu vyzval na zvýšenie objemu 
prostriedkov pre nasledujúci VFR o minimálne 5 % v porovnaní s úrovňou v roku 2013;

D. poznamenáva, že niektoré ciele navrhované Komisiou vyžadujú zvýšené finančné 
prostriedky, v opačnom prípade ich realizácie môže byť ohrozená; cieľom Komisie je 
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predovšetkým odstrániť rozdiel v oblasti inovácií medzi rybolovom a ďalšími sektormi 
hospodárstva, podporiť prechod na sektor rybolovu s obmedzeným vplyvom odstránením 
odvrhovania úlovkov do mora a znížením vplyvu na morské ekosystémy, zabezpečiť 
životaschopnosť spoločenstiev závislých od pobrežného rybolovu a podporovať 
diverzifikáciu;

E. zdôrazňuje, že tak ako poľnohospodárstvo, aj sektor rybného hospodárstva sa vyznačuje 
vyššou zraniteľnosťou v čase krízy; preto podporuje vytvorenie osobitných mechanizmov 
podpory, podobne ako v prípade poľnohospodárstva, ktoré majú pôsobiť v núdzových 
stavoch, ako sú prírodné katastrofy, zastavenie rybolovu z dôvodu obnovy populácií rýb 
alebo náhle obmedzenia prístupu k základným výrobným faktorom a ďalšie; 

F. opäť zdôrazňuje, že nepravidelný charakter rybolovu, ktorý určujú rôzne faktory vrátane 
faktorov spôsobených prirodzenými prírodnými podmienkami, znamená nevyhnutnosť 
zachovania verejného financovania na úrovni členských štátov aj Spoločenstva, 
prispôsobeného tomuto sektoru;

Otázky týkajúce sa štrukturálnych fondov vrátane Európskeho fondu pre námorné 
otázky a rybné hospodárstvo (EMFF)

G. domnieva sa, že budúci spoločný strategický rámec, ktorý sa bude vzťahovať na 
prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia, a najmä budúci Európsky fond pre námorné 
otázky a rybné hospodárstvo, musia zohľadniť rôznorodosť cieľov týchto nástrojov 
financovania; pripomína, že Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo je 
fondom na podporu sektora, z ktorého sa prostriedky nesmú v žiadnom prípade 
vyčleňovať v závislosti od hospodárskej situácie v zemepisnej oblasti, v ktorej pôsobí ich 
príjemca;

H. odmieta možnosť zavedenia a/alebo posilnenia pravidiel makroekonomickej 
podmienenosti pri využívaní prostriedkov z európskych fondov; domnieva sa, že krajiny 
s väčšími finančnými problémami a slabšími hospodárstvami nemôžu byť potrestané 
druhýkrát tým, že sa im obmedzí prístup k prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné na ich 
obnovu a rozvoj, čo by bolo spochybnením zásady súdržnosti;

I. zdôrazňuje význam EMFF v rokoch 2014 – 2020 ako základného nástroja, z ktorého sa 
bude financovať budúca spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva; zdôrazňuje, že 
na nové politiky, ciele alebo priority, ktoré majú dosah na morské prostredie, by sa mali 
vyčleniť primerané finančné prostriedky; odmieta, aby sa nové priority, ciele alebo 
politiky, ako je integrovaná námorná politika, financovali na úkor súm potrebných na 
politiku rybného hospodárstva;

J. podporuje zjednodušenie prístupu k prostriedkom, ktoré sú predmetom zdieľaného 
hospodárenia vrátane prostriedkov z EMFF, čo uľahčí život ich príjemcom a príslušným 
vnútroštátnym orgánom a zabezpečí plné čerpanie dostupných zdrojov; domnieva sa, že 
prioritné by mali byť projekty s integrovanými riešeniami, ktoré prinesú úžitok 
pobrežným spoločenstvám v takej širokej miere, ako je len možné, pred tými, ktoré 
prinášajú úžitok iba obmedzenému počtu hospodárskych subjektov;
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K. vyjadruje znepokojenie nad možnosťou zrušenia existujúcich verejných nástrojov 
regulácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry; požaduje od spoločnej organizácie 
trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, aby viac prispievala k zaručeniu zlepšenia 
príjmov v sektore, stability trhov, zlepšenia predaja produktov rybolovu a zvýšenia ich 
pridanej hodnoty, a preto bude treba pre ňu vyčleniť zodpovedajúce finančné prostriedky;

L. odporúča koordinovať jestvujúce nástroje, a to najmä z finančného hľadiska, s cieľom 
reagovať na osobitné problémy drobného rybolovu a pobrežných spoločenstiev, ktoré od 
nich najviac závisia;

M. zdôrazňuje, že vedecký výskum v oblasti rybolovu je nevyhnutným nástrojom na správne 
riadenie sektora, potrebný na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj populácií rýb, 
na odhadovanie ich množstiev, na vypracovanie modelov, ktoré umožňujú predpovedať 
ich vývoj, ale tiež na zlepšovanie rybárskeho výstroja, plavidiel a pracovných a 
bezpečnostných podmienok rybárov; preto podporuje zvýšenie financovania výskumu 
rybného hospodárstva, a to z hľadiska životného prostredia, ako aj sociálneho a 
hospodárskeho hľadiska;

N. považuje zlepšenie zberu, spracovania a sprístupňovania biologických údajov za 
nevyhnutné, aby politika a riadenie boli skutočne založené na poznatkoch; považuje v 
tejto súvislosti za potrebné zvýšenie spoluúčasti Spoločenstva v tejto oblasti zvýšením 
miery maximálneho prípustného spolufinancovania zo súčasných 50 % na aspoň 75 %;

O. domnieva sa, že obdobia biologického odpočinku sú dôležitým prostriedkom ochrany 
rybolovných zdrojov, ktorý sa ukázal ako efektívny, a základným nástrojom udržateľného 
riadenia určitých druhov rybolovu; uznáva, že zavedenie období biologického odpočinku 
v určitých kriticky dôležitých etapách životného cyklu biologických druhov umožňuje 
vývoj zdrojov, ktorý je zlučiteľný so zachovaním rybolovnej činnosti mimo obdobia 
pokoja; za týchto okolností podporuje zváženie možnosti finančnej kompenzácie rybárov 
počas období nečinnosti;

P. zdôrazňuje, že aktuálny stav rozvoja akvakultúry v Európe si vyžaduje potrebu zvýšenia 
činností výskumu a vývoja v tejto oblasti, čo umožní v plnej miere využiť potenciál 
sektora a zároveň odstrániť niektoré z jeho obmedzení prispievaním k zlepšeniu jeho 
udržateľnosti;

Najvzdialenejšie regióny

Q. pripomína význam sektora rybného hospodárstva pre sociálno-ekonomickú situáciu, 
zamestnanosť a podporu hospodárskej a sociálnej súdržnosti najvzdialenejších regiónov, 
ktorých hospodárstva sa vyznačujú trvalými štrukturálnymi obmedzeniami a ktorých 
možnosti hospodárskej diverzifikácie sú obmedzené; podporuje zachovanie a posilnenie 
pomoci Spoločenstva sektoru rybného hospodárstva v najvzdialenejších regiónoch, najmä 
prostredníctvom programu na kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré vznikajú 
v dôsledku okrajovej polohy týchto oblastí, pri uvádzaní určitých produktov rybolovu 
z niektorých najvzdialenejších regiónov na trh (rybolov podľa POSEI); v tejto súvislosti 
sa domnieva, že tento program by nemal byť časovo obmedzený, pretože okrajová poloha 
týchto regiónov je trvalým faktorom; vyjadruje poľutovanie nad veľkým znížením 
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celkových finančných prostriedkov určených týmto regiónom v návrhu VFR na roky 2014 
– 2020 aj napriek tomu, že počet najvzdialenejších regiónov uznaných Európskou úniou 
sa v nasledujúcich rokoch pravdepodobne zvýši, a požaduje výrazné zvýšenie týchto súm;

O návrhu Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

R. žiada, aby sa v medziinštitucionálnej dohode počítalo s riadnym zapojením Európskeho 
parlamentu do procesu rokovaní o medzinárodných dohodách o rybolove; žiada, aby sa 
zástupcovia Európskeho parlamentu mohli so štatútom pozorovateľov a za rovnakých 
podmienok, aké majú zástupcovia členských štátov, zúčastňovať na rokovaniach vo 
všetkých fázach, pričom treba zohľadniť právomoci Parlamentu v oblasti dohôd 
o rybolove;

Otázky týkajúce sa vonkajšieho rozmeru spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva

S. vyjadruje znepokojenie nad relatívnou neefektívnosťou dohôd o partnerstve v oblasti 
rybolovu, pokiaľ ide o sektorovú podporu tretím krajinám; zdôrazňuje, že podľa 
hodnotení, ktoré uskutočnila Komisia, sú sumy určené na sektorovú podporu v 
absolútnom vyjadrení príliš nízke na to, aby priniesli výsledky; preto sa domnieva, že sú 
potrebné opatrenia na zmenu tohto stavu, pričom treba tiež zlepšiť efektívnosť sektorovej 
pomoci a umožniť lepšie čerpanie týchto prostriedkov tretími krajinami.
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