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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro rybolov si je vědom, že návrh rozpočtu na rok 2012 vzniká v mimořádné situaci 
související se snížením veřejných výdajů v členských státech. Návrh rozpočtu Evropské 
komise podporuje podle svého tvrzení investice a hospodářské oživení. V této souvislosti je 
vhodné znovu potvrdit, že politika týkající se odvětví rybolovu zůstává klíčovým prvkem 
v oblasti hospodářství velkého počtu regionů, v oblasti zajištění potravin pro Evropu, sociální 
soudržnosti a správy vodních ekosystémů. Evropská unie musí tudíž zachovat své úsilí 
o výdaje v těchto odvětvích a postupovat s cílem zvýšit dynamiku a hospodářskou a sociální 
efektivitu rybolovu.

Rok 2012 budou charakterizovat první opatření související s reformou společné rybářské 
politiky (SRP) a integrované námořní politiky (INP). Z toho důvodu je třeba zabránit tomu, 
aby financování akcí vyplývajících z INP probíhalo na úkor finančních prostředků 
schválených pro SRP a ostatní tradiční politiky rybolovu. V této souvislosti návrh rozpočtu 
v hlavě 11, oddílu III zdůrazňuje snahu Evropské komise zachovat mírné zvýšení finančních 
prostředků na platby, pokud se berou v úvahu rezervy. Je však politováníhodné, že rozpočet 
přidělený na kontroly (11.08) výrazně klesá (minus 16,92 % prostředků na platby). 
Prostřednictvím prostředků, které budou odhlasovány, bude Výbor pro rybolov pozorně 
sledovat pracovní program GŘ MARE a návrhy právních předpisů týkajících se reformy SRP.

NÁVRHY

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

1. vítá úsilí Evropské komise s cílem zachovat celkové prostředky na platby přidělené pro 
rybolov na stejné úrovni jako v předcházejícím roce;

2. vyjadřuje údiv nad vysokou částkou prostředků požadovaných jako rezerva a žádá, aby 
byla řádně zahájena práce na legislativních aktech s cílem optimalizovat využití těchto 
částek, zejména pokud jde o akty týkající se mezinárodních dohod o rybolovu;

3. vítá zvýšení finančních prostředků na platby přidělených na trhy v oblasti rybolovu 
(11.02) a na Evropský rybářský fond (11.06), avšak upozorňuje, že zachování prostředků 
na závazky pro trhy na stejné úrovni snižuje možnosti plně podporovat toto odvětví 
v příštích letech. Bude mimo jiné potřeba brát v úvahu, že během roku 2012 dojde 
k postupnému zřizování střediska pro monitorování cen na trzích s produkty rybolovu, pro 
které se Komise zavázala navrhnout právní základ;

4. vyjadřuje politování nad celkovým snížením prostředků na závazky a platby pro kontrolu 
a provádění SRP, které navrhla Komise, zejména pokud jde o finanční příspěvky 
určené členským státům; Evropská komise musí postupovat aktivněji s cílem usnadnit 
a podpořit použití těchto prostředků;

5. vítá nicméně zvýšení prostředků pro Agenturu Společenství pro kontrolu rybolovu, 
jejímuž úsilí je třeba napomáhat a podporovat jej;
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6. konstatuje, že prostředky na politiky týkající se zachování, řízení a využívání živých 
vodních zdrojů (11.07) jsou celkově stálé, avšak s ohledem na plnění rozpočtu v roce 
2010 žádá Evropskou komisi, aby více využívala prostředků, které jí byly dány původně 
k dispozici;

7. s uspokojením bere na vědomí vytvoření rozpočtové položky věnované INP, avšak 
konstatuje, že navrhované finanční prostředky nejsou dostatečné na pokrytí hlavních cílů 
této nové politiky; znovu potvrzuje, že financování INP nesmí žádným způsobem probíhat 
na úkor historických rozpočtových dotací pro SRP a že je vhodné nalézt spravedlivou 
rovnováhu ve využívání rezervních prostředků z okruhů 1 a 2 víceletého finančního 
rámce;

8. zásadně odmítá výrazné snížení prostředků pro kapitolu Rybolov v postoji Rady 
k rozpočtu na rok 2012; lituje, že je Rada ochotna drasticky snížit příspěvek Unie pro 
toto odvětví, jemuž výrazně chybí prostředky, vzhledem k tomu, že jde o problémy 
týkající se celé společnosti;

9. upozorňuje Radu, že snižování finančních zdrojů v tomto odvětví nikdy neumožní 
udržitelný rozvoj evropského rybolovu; konstatuje, že Evropská unie hraje také nezbytnou 
úlohu s cílem podporovat udržitelný charakter rybolovu ve světě; konstatuje, že bez 
dodatečných prostředků na kontroly bude nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov 
nadále podkopávat obrovské úsilí rybářů v Unii a že to stojí v cestě hladkému fungování 
trhu;

10. žádá Radu, aby přezkoumala svůj postoj k úrovni plateb a závazků ve všech položkách 
týkajících se hlavy 11, a zejména v položkách SRP.


