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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže podľa výročnej hospodárskej správy Vedeckého, technického a hospodárskeho 
výboru pre rybárstvo (STEFC) o rybárskej flotile EÚ za rok 20191 sa v roku 2017 
zachovala ziskovosť flotily EÚ, pričom sa zaznamenal čistý zisk vo výške 
1,3 miliardy EUR, zatiaľ čo v roku 2019 sa očakáva mierne zlepšenie výkonnosti 
v dôsledku vyšších cien za vylodenie a trvalo nízkych cien palív a úrokových sadzieb;

B. keďže v roku 2017 bolo v rámci rybolovu v EÚ priamo zamestnaných 151 981 rybárov, 
z ktorých podľa odhadov najmenej 43 747 predstavovalo neplatenú pracovnú silu2;

C. keďže od roku 2008 sa celková zamestnanosť vo flotile EÚ znížila v priemere o 1,3 % 
ročne, čiastočne v dôsledku zníženia kapacity flotily; 

1. uznáva, že pobrežné regióny, ktoré sú historicky závislé od rybolovu, by mali dostávať 
finančnú podporu s cieľom rozvíjať nové odvetvia a vytvárať nové pracovné miesta, 
a vyzýva členské štáty, aby zaviedli cielené politiky na vytváranie rozmanitých 
pracovných miest a využívanie digitálnych riešení; ďalej podporuje kombinované 
využívanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a nového fondu 
na obnovu v pobrežných oblastiach;

2. poznamenáva, že ESF sa vo veľkej miere využíva na oživenie pobrežných a vidieckych 
oblastí tým, že ľuďom vylúčeným z trhu práce poskytuje odbornú prípravu a pracovné 
príležitosti prispôsobené miestnym potrebám a odvetviam; keďže ENRF prispieva 
k rybolovu a námornému hospodárstvu, ako aj k sociálnemu začleneniu a rozvoju;

3. upozorňuje na značný hospodársky vplyv pandémie COVID-19 a na to, že treba, aby 
členské štáty vyčlenili európske finančné prostriedky na podporu zachovania a 
vytvárania pracovných miest v odvetví rybárstva;

4. víta pridanú hodnotu strategických zmien v EÚ, najmä ekologickej a digitálnej 
transformácie, pri ktorých sa očakáva, že vytvoria nové pracovné miesta v pobrežných 
regiónoch a ďalej podporia ich hospodársky rozvoj; 

5. zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť pracovníkom v odvetví rybárstva a ľuďom, ktorí 
majú záujem o takúto prácu, prístup ku kurzom odbornej prípravy, poradenstvu, stážam 
a odbornému vzdelávaniu, ktoré im umožnia prispôsobiť sa novým trendom na trhu 
(napr. ekologické potraviny, špecializovaný cestovný ruch, predaj a propagácia 
miestnych výrobkov prostredníctvom nových technológií); 

6. pripomína, že vzájomné uznávanie kvalifikácií a osvedčení v oblasti námornej 
bezpečnosti v rámci EÚ zvýši mobilitu zamestnancov a zatraktívni námorné povolania 

1 Výročná správa výboru STEFC za rok 2019 (STECF 19-06).
2 Údaje o neplatenej pracovnej sile nezahŕňajú Belgicko a Francúzsko.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2571760
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pre mladú generáciu; domnieva sa, že uznávanie osvedčení by nemalo vyžadovať 
nadmernú finančnú a byrokratickú záťaž;

7. zdôrazňuje význam kontinuity v profesionálnej kariére a v tejto súvislosti vytvárania a 
zachovania pracovných miest: pripomína, že rybárom by sa mala poskytnúť podpora, 
aby pokračovali vo svojej kariére na pevnine, ak pre zdravotné dôvody, zmeny na trhu 
práce alebo iné faktory nemôžu ďalej pracovať na mori; domnieva sa, že európske 
fondy, najmä ESF, by mali podporovať ich bezproblémovú zmenu pracovného miesta;

8. poukazuje na to, že politika súdržnosti EÚ je hlavnou investičnou politikou EÚ na 
znižovanie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov; žiada tiež členské štáty a 
Komisiu, aby využívali aj prostriedky z nástroja núdzovej podpory (IES), a najmä 
ENRF, ako nástroj na zapojenie občanov na miestnej úrovni do vypracúvania reakcií na 
výzvy, ktorým čelí odvetvie rybárstva;

9. podporuje ďalší rozvoj úspešných miestnych akčných skupín, ktoré sú miestnymi 
verejno-súkromnými partnerstvami zodpovednými za stratégie miestneho rozvoja 
v oblasti miestnej výroby potravín, za zlepšenie využívania prírodných zdrojov, 
zatraktívnenie vidieka zvyšením ponuky služieb a kultúrnych činností, ako aj za 
vytváranie pracovných miest; zastáva názor, že vykonávanie takýchto stratégií by sa 
malo podporovať z európskych fondov;

10. zdôrazňuje preto, že je dôležité podporiť nové trhy určené na predaj rýb a iných 
morských produktov a zjednodušiť administratívne a technické požiadavky v záujme 
rozvoja miestnych trhov s čerstvými rybami; podporuje ďalšiu digitalizáciu odvetvia, 
ktorá by mala umožniť lepšiu spoluprácu medzi rybármi a spotrebiteľmi, ako aj lepšie 
riadenie úlovkov rýb a iných morských produktov a predchádzanie plytvaniu; 
zdôrazňuje význam prístupu k odbornej príprave v tejto oblasti podporenej z fondov 
EÚ; 

11. je veľmi znepokojený zdravotným stavom rybárov vzhľadom na ich ťažké a stresujúce 
pracovné podmienky, ako aj ich vystavenie pracovným úrazom; vyzýva preto príslušné 
orgány, aby pracovníkom v tomto odvetví zabezpečili bezpečné a dôstojné pracovné 
podmienky;

12. vyjadruje znepokojenie nad starnutím pracovnej sily v odvetví rybárstva a požaduje, 
aby sa prijali stimuly na prilákanie mladšej generácie; vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia na odstránenie prekážok pri začatí kariéry v tomto odvetví, ako sú vysoké 
počiatočné náklady na začatie podnikania, nestabilita príjmov a neistota v súvislosti s 
dĺžkou kariéry; víta projekty financované z EÚ, ktorých cieľom je osloviť mladých ľudí 
prostredníctvom osobitne navrhnutých programov a podnecovať ich na začatie kariéry 
v odvetví rybolovu3;

13. domnieva sa, že opätovné začlenenie bývalých rybárov so zdravotným postihnutím do 
pracovného trhu tým, že sa im zaručí prístupné pracovné prostredie, vedie k sociálnemu 
začleneniu a vytvára stimuly na tvorbu príjmu v odvetví rybárstva a v rybárskych 
komunitách.

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten in Finland

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/blue-care-combating-marginalisation-through-fisheries_en

