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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V roce 2011 se bude činnost Evropského parlamentu soustředit na jednání o stávajících 
návrzích reformy společné rybářské politiky, ke které patří i reforma Evropského rybářského 
fondu. Bylo by vhodné, aby se rozdělení prostředků přizpůsobilo očekávané změně priorit 
v důsledku reformy a aby bylo zohledněno také při jednání o příštím víceletém finančním 
rámci. Vzhledem k ukončení přípravné akce v oblasti námořní politiky je třeba nalézt nový 
právní základ pro financování této politiky; zároveň je třeba zabránit tomu, aby to bylo na 
úkor společné rybářské politiky.

Hlavními rysy rozpočtu na rok 2011 jsou kontinuita a omezení vzniklá v rámci víceletého 
finančního rámce. Pro Evropský rybářský fond byly vyčleněny prostředky na závazky ve výši 
658 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 488 milionů EUR (tj. o 2,2 % a 1,5 % více 
než v roce 2010). Prostředky na společnou rybářskou politiku byly sníženy o zhruba 
15 milionů EUR (tj. 5,5 %). Důvodem je v první řadě nižší využívání prostředků u 
mezinárodních dohod o rybolovu. Naproti tomu lze uvítat vyšší příděl prostředků 
pro Agenturu Společenství pro kontrolu rybolovu. 

NÁVRHY

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

K návrhu rozpočtu Evropské komise

1. vítá návrhy Komise týkající se rybářské a námořní politiky v návrhu rozpočtu na rok 
2011 i přesto, že víceletý finanční rámec na roky 2007–2013 odpovídajícím způsobem 
nezohledňuje politický význam společné rybářské politiky (SRP), zejména co se týče 
politických očekávání větší angažovanosti EU v oblastech kontroly a výzkumu rybolovu, 
modernizace lodí ve snaze o úsporu energie a větší bezpečnost, a zmírnění sociálních 
dopadů nezbytného snižování kapacit;

2. vítá navrhované zvýšení prostředků na závazky a prostředků na platby u Evropského 
rybářského fondu;

3. vyjadřuje politování nad navrhovaným snížením prostředků na závazky na podporu řízení 
rybolovných zdrojů (zlepšení vědeckého poradenství), jež navrhla Evropská komise, 
neboť rozšíření výzkumu v oblasti rybolovu je základním předpokladem pro úspěšnou 
rybářskou politiku, zejména s cílem stanovit roční rybolovné kvóty a udržitelné 
hospodaření se zdroji a také zajistit sociálně a hospodářsky životaschopné odvětví 
rybolovu; konstatuje, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je pro úspěšnou 
reformu společné rybářské politiky zásadně důležité výrazné navýšení výdajů na výzkum 
v oblasti rybolovu;

4. vítá navýšení navrhovaných rozpočtových prostředků pro Agenturu Společenství pro 
kontrolu rybolovu, neboť tato agentura provádí důležitou činnost, a proto by jí měla být 
poskytnuta dostatečná podpora, aby se vyrovnala s narůstajícím objemem práce; zastává 
názor, že takové navýšení prostředků by mělo být dostačující k tomu, aby byla činnost 
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agentury rozšířena také na dohled nad mezinárodními dohodami o partnerství; 

5. zastává názor, že má-li Unie dostát své odpovědnosti v oblasti mezinárodní kontroly 
rybolovu, měl by se navýšit operativní rozpočet Agentury Společenství pro kontrolu 
rybolovu, aby mohla v případě potřeby pronajímat hlídková plavidla;

6. zdůrazňuje, že stejně jako v případě SRP nejsou finanční prostředky navrhované na 
rozvoj integrované námořní politiky dostatečné ani k pokrytí nejdůležitějších aspektů 
souvisejících se zahájením této nové politiky; požaduje vytvoření zvláštních 
rozpočtových položek pro tuto novou námořní politiku Evropské unie, do kterých musí 
být zapsány dostatečné prostředky, aby se integrovaná námořní politika nerozvíjela na 
úkor SRP;

7. bere na vědomí značné snížení prostředků na platby u mezinárodních dohod o rybolovu; 
v této souvislosti považuje za pozitivní oznámení Evropské komise, že v budoucnu bude 
transparentně rozlišovat používání prostředků na platby za získání rybolovných práv a na 
platby, které mají pomoci rozvoji dané třetí země;

8. vyjadřuje politování nad nedostatkem finančních prostředků v řadě oblastí, v nichž by byl 
naléhavě třeba koordinovaný postup na úrovni EU, zejména v případě rozšiřování již 
získaných vědomostí o selektivních lovných zařízeních a koordinace a podpory 
aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu; připomíná, že financování výzkumu a vývoje 
je nezbytné pro získání odborných znalostí o všech zásobách a pro určování průměrného 
udržitelného výnosu v rámci SRP;

Ke změnám navrhovaným Radou

9. zásadně odmítá výrazné snížení prostředků pro kapitolu Rybolov v postoji Rady 
k rozpočtu na rok 2011; lituje, že je Rada ochotna drasticky snížit již nyní nedostatečný 
příspěvek Unie pro toto odvětví; domnívá se, že jakékoliv další snížení finančních 
prostředků EU nepřispívá k udržitelnému rozvoji odvětví rybolovu;

10. vyjadřuje zvláště politování nad návrhy Rady na snížení prostředků na závazky a platby 
v oblasti kontroly rybolovu, jak pokud jde o podíl Unie na úkolech členských států v této 
oblasti, tak pokud jde o vlastní kontrolní činnosti Unie; poukazuje na to, že Komise již 
dnes může financovat pouze 20 kontrolorů, což je velmi málo s ohledem na naléhavou 
potřebu dále rozšiřovat kontrolní síť EU vzhledem k rozsahu rybolovné činnosti a 
k velikosti vod EU;

11. vyjadřuje také politování nad návrhem Rady snížit oproti návrhu Komise prostředky pro 
Agenturu Společenství pro kontrolu rybolovu ve Vigu; poukazuje na to, že tato agentura 
vytváří velkou přidanou hodnotu, neboť napomáhá koordinaci kontrol rybolovu v celé 
EU;

12. vyjadřuje politování nad návrhem Rady výrazně snížit prostředky na podporu členských 
států při shromažďování vědeckých údajů; v této souvislosti upozorňuje Radu na to, že 
databáze rozhodnutí v oblasti politiky rybolovu je v současnosti krajně neuspokojivá; 
dále upozorňuje Radu na to, že členské státy ne vždy uspokojivě plní své závazky týkající 
se shromažďování a zprostředkovávání údajů o rybolovu, a tím cennější je podpora 
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Evropské komise;

13. vyzývá Radu, aby přehodnotila svůj postoj k výši plateb u Evropského rybářského fondu, 
neboť v opačném případě se dodatečné přerozdělení jeví jako nevyhnutelné; kritizuje 
požadavek Rady na snížení rozpočtových prostředků, které jsou plánovány na dohled nad 
řádným využíváním prostředků z Evropského rybářského fondu.
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