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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre rybné hospodárstvo si uvedomuje, že návrh rozpočtu na rok 2012 bol vypracovaný 
na pozadí nezvyklých okolností, keď členské štáty obmedzujú svoje verejné výdavky. Návrh 
rozpočtu vypracovaný Európskou komisiou by mal podľa jej vyhlásení podporovať investície 
a oživenie hospodárstva. Z tohto dôvodu treba opätovne zdôrazniť, že politiky v sektore 
rybného hospodárstva naďalej predstavujú kľúčovú zložku hospodárstva v mnohých 
regiónoch, potravinovej bezpečnosti v Európe, sociálnej súdržnosti a riadenia vodných 
ekosystémov. Európska únia musí teda zachovať svoje výdavky v tomto sektore a zasadiť sa 
o to, aby sa posilnila dynamika, ako aj hospodárska a sociálna efektívnosť rybného 
hospodárstva.

Pre rok 2012 budú príznačné prvé opatrenia súvisiace s reformou spoločnej rybárskej politiky 
(SRP) a integrovanej námornej politiky (INP).
Treba sa preto vyvarovať toho, aby financovanie opatrení, ktoré vyplývajú z INP, prebiehalo 
na úkor finančných prostriedkov vyčlenených pre SRP a ostatné tradičné politiky rybného 
hospodárstva.
V tejto súvislosti sa v hlave 11 oddiele III návrhu rozpočtu zdôrazňuje úsilie Európskej 
komisie o zachovanie mierneho zvyšovania platobných rozpočtových prostriedkov 
pri dodržaní rezerv. Je však poľutovaniahodné, že objem rozpočtových prostriedkov 
vyčlenených na kontrolu (11.08) sa výrazne znížil (zníženie platobných rozpočtových 
prostriedkov o 16,92 %). Prostredníctvom rozpočtových prostriedkov, o ktorých sa bude 
hlasovať, bude Výbor pre rybné hospodárstvo pozorne sledovať pracovný program GR 
MARE a legislatívne návrhy na reformu SRP.

NÁVRHY

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

1. víta úsilie Európskej komisie, aby platobné rozpočtové prostriedky určené na rybné 
hospodárstvo zostali na rovnakej úrovni ako v minulom roku;

2. vyjadruje počudovanie nad vysokým objemom rozpočtových prostriedkov, v súvislosti 
s ktorými sa žiada o zaradenie do rezervy, a požaduje, aby sa náležitým spôsobom 
iniciovali právne akty s cieľom optimálneho využitia týchto súm, najmä pokiaľ ide o akty 
týkajúce sa medzinárodných dohôd o rybolove;

3. víta zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov určených pre trhy rybného 
hospodárstva (11.02) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (1106), poukazuje však 
na to, že zachovaním viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú vyčlenené pre tieto 
trhy, na rovnakej úrovni sa znížia šance, že tento sektor získa v nasledujúcich rokov plnú 
podporu; okrem toho sa domnieva, že treba zohľadniť postupné zavádzanie strediska 
pre monitorovanie cien na trhu rybného hospodárstva v roku 2012, v súvislosti s ktorým 
sa Komisia zaviazala navrhnúť právny základ;

4. vyjadruje nesúhlas s celkovým znížením viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov určených na kontrolu a zavádzanie SRP, ktoré navrhla Komisia, najmä čo sa 
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týka finančných príspevkov pre členské štáty; domnieva sa, že Európska komisia by mala 
aktívnejšie pôsobiť s cieľom uľahčiť a podporiť využívanie týchto rozpočtových 
prostriedkov;

5. víta však zvýšenie rozpočtových prostriedkov učených pre Agentúru pre kontrolu rybného 
hospodárstva Spoločenstva, ktorej činnosť treba doplniť a podporiť;

6. poznamenáva, že rozpočtové prostriedky určené na opatrenia súvisiace s ochranou, 
riadením a využívaním živých zdrojov vodného ekosystému (11.07) zostali celkovo 
rovnaké, avšak vzhľadom na ich čerpanie v roku 2010 žiada Európsku komisiu, aby 
vo väčšej miere využívala rozpočtové prostriedky, ktoré jej boli pôvodne poskytnuté;

7. berie na vedomie vytvorenie rozpočtového riadku pre INP, konštatuje však, že navrhované 
rozpočtové prostriedky nepostačujú na pokrytie hlavných cieľov tejto novej politiky; 
opätovne potvrdzuje, že financovanie INP sa v žiadnom prípade nesmie realizovať 
na úkor objemu rozpočtových prostriedkov doposiaľ vyčlenených na SRP a že 
pri využívaní rezervných prostriedkov z kapitol 1 a 2 viacročného finančného rámca by sa 
mala nastoliť primeraná rovnováha;

8. striktne odmieta výrazné zníženia prostriedkov v prípade kapitoly rybného hospodárstva, 
ktoré sú stanovené v pozícii Rady k rozpočtu na rok 2012; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že Rada je pripravená drasticky znížiť príspevok Únie pre toto odvetvie, ktorého 
financovanie je vzhľadom na riziká pre celú spoločnosť značne nepostačujúce;

9. upozorňuje Radu na skutočnosť, že v dôsledku zníženia finančných prostriedkov v tomto 
odvetví nebude za žiadnych okolností možné zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 
európskeho rybného hospodárstva; pripomína, že Európska únia zohráva tiež 
nenahraditeľnú úlohu pri presadzovaní trvalej udržateľnosti rybného hospodárstva 
vo svete; poznamenáva, že bez dodatočných prostriedkov vyčlenených na kontrolu bude 
nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov naďalej oslabovať obrovské úsilie 
rybárskych podnikov v Únii, čo predstavuje prekážku správnemu fungovaniu trhu;

10. žiada Radu, aby prehodnotila svoju pozíciu k výške platobných a viazaných rozpočtových 
prostriedkov vo všetkých rozpočtových riadkov týkajúcich sa kapitoly 11, najmä tých, 
ktoré sa vzťahujú na EFRH.


